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LJF REĢIONĀLĀS IESKAITES SACENSĪBAS PAJŪGU BRAUKŠANĀ 

''Laimes zeme 2018'' 

 

NOLIKUMS 

 

1. Vieta un laiks.  

Sacensības notiks 2018. gada 14. jūlijā plkst. 15.00 Inčukalna nov., atpūtas bāzē "Zuši" 

https://www.google.lv/maps/dir/57 . 128323,24.630318/@57.128323,24.630318,12z 

 

2. Organizators 

Organizators: Biedrība „Laimes zeme".  

Atbildīgā persona par sacensību norisi: Aira Rēvele 

Atbalstītāji: LJF, Inčukalna novada pašvaldība, Iveta Tillere, SIA ''EUGESTA un Partneri", 

kafejnīca ''Forbas'', SIA ''Bucefāls'' 

 

3. Dalībnieki: 

Sacensībās var piedalīties LJF biedri un citu valstu sportisti. Jauno braucēju un bērnu klases 

dalībniekiem reģistrējoties jāuzrāda personu (vecumu) apliecinošs dokuments.  

 

4. Sacensību amatpersonas 

Tiesnešu kolēģija – Inga Kursīte, Māra Lūkina, Kārlis Neilands 

Sekretāre: Sintija Varnovska 

Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājs – Inga Kursīte 

Sacensību maršrutu sastādītājs – Kārlis Neilands 

Sacensību vetārsts – Anna Veidemane 

 

5. Sacensību programma 

• Dalībnieku reģistrēšanās sacensību vietā līdz plkst. 14.00 

             maršruts atvērts apskatei no plkst. 12.00 

• Sacensību sākums plkst. 15.00 

• Aptuveni stundu pēc sacensību beigām 18.00 "vecmeistaru klase'' 

 

Sacensības notiks M1 līmeņa - Z1,P1, Z2, P2, atvērtā, jauno zirgu/poniju un jauno braucēju, 

bērnu klasēs. 

Sacensību līmenis Disciplīna Konusu platums 

(Ratu platums,+ 

cm) 

Kustības 

ātrums, m/min 

Šķēršļu skaits 

M1 (Z1, P1, Z2, P2, 

atvērtā un jauno 

braucēju klases 

Kombinētais 

maratons (sacensības 

uz kļūdām) 

  

Z1+ 35 cm 

P1 +25 cm 

Z2 +55 cm 

P2 +35 cm 

ZP230  1 maratona tipa 

šķērslis un 10 

konusi 

https://www.google.lv/maps/dir/57
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M1 Jauno 

zirgu/poniju un bērnu 

//klase 

Konusu braukšana 

(sacensības uz 

kļūdām) 

 + 40 cm 

  

Z220/P230 12 konusi 

 

 

6. Apbalvošana 

Pirmās trīs vietas visās klasēs tiek apbalvotas ar diplomiem, rozetēm un piemiņas balvām.  

 

7. Pieteikšanās 

Pieteikšanās līdz 12. jūlijam pie Sintija Varnovskas e-pasts kanuatvars@inbox.lv Pieteikumi pa 

telefonu netiek pieņemti. 

 

Pieteikumā lūdzam norādīt: 

• Dalībnieka vārds, uzvārds (Bērnu un jauno braucēju klases dalībniekiem norādīt 

dzimšanas gadu) 

• Palīga vārds, uzvārds 

• Zirga vārds, dzimšanas gads 

• Klase, kurā startēs 

• Biedrība kādu braucējs pārstāv sacensībās 

 

Dalības maksa - 15 eur.  

Bērnu klasei – 10 eur, jāiemaksā reģistrējoties sekretariātā.  

 

8. Papildinformācija 

Sacensības tiek tiesātas pēc Latvijas nacionālajiem noteikumiem pajūgu braukšanā. 

Zirgu veterinārā apskate notiks pirms maršruta veikšanas iesildes laukumā (zirgs aizjūgā).  

 

Sacensību laukumi: Sacensību laukums 60 x 60m smilšu. Iesildes laukums 40x50 zālājs  

 

Dalībnieku zirgiem un ponijiem līdzi jābūt zirgu/poniju pasēm ar derīgām atzīmēm par 

veiktajiem izmeklējumiem. 

Dalībnieki uzņemas personīgu atbildību par iespējamiem negadījumiem sacensību laikā. 

  

Informācija par zirgu izvietošanu pie Airas Rēveles, tel.+37129120389 

 

 

 

 

 

 

 


