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LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJAS IESKAITES 

SACENSĪBAS PAJŪGU BRAUKŠANĀ 

 

NOLIKUMS 

1. Vieta un laiks. 

 

Sacensības notiks 2018. gada 30. septembrī sporta centrā „Kleisti”, Rīgā, Rātsupītes ielā 4. 
http://www.leflatvia.lv/web/?id=400058 

2. Organizators 

 

Organizators: Latvijas Jātnieku federācija. 

 

3. Dalībnieki: 

 

Sacensībās var piedalīties Latvijas Jātnieku federācijas biedri un citu valstu sportisti. Bērnu 

klases dalībniekiem reģistrējoties jāuzrāda vecāku atļauja. 

 

4. Sacensību amatpersonas 

 

Tiesnešu kolēģija: Ligija Biteniece, Anita Mangale, Gundega Krīgere, 

Manēžas braukšanas tiesneši: Ligija Biteniece, Anita Mangale, Nora Ņukša 

Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājs: Ligija Biteniece 

Sacensību maršruta izstrādātājs – Inga Kursīte (sacensību dienā neatradīsies sacensību 

vietā), asistents -- Māris Belovs  (sacensību vietā uzstādīs konusu maršrutu) 

Sacensību veterinārārsts: Anna Veidemane 

Sacensību sekretārs: Tatjana Sadovina 

 

5. Sacensību programma 

 Dalībnieku reģistrēšanās sacensību vietā no plkst. 10.00-10.30 

 Manēžas braukšanas sacensību sākums plkst. 11.30 

 Konusu maršruts atvērts apskatei no plkst. 10.00 

 Konusu braukšanas sacensības notiks katram dalībniekam apmēram 20 - 25 minūtes pēc viņa 

manēžas braukšanas testa beigām. 

 

Sacensības notiks M 2+(Z1,P1,Z2, P2), M2 (Z1, P1, Z2, P2), para-braucēju, atvērtā, jauno- 

zirgu/poniju, jauno braucēju un bērnu klasēs. 

 

Disciplīnas: 

Manēžas braukšana: 
 

Sacensību līmenis Shēma* 

M2+ Z1, P1 FEI Test 3*B HP1* 

M2+ Z2, P2 FEI Test 3*B HP2* 

M2 Para - braucēju klase FEI Test PE A* 

M2 Z1, P1, Z2, P2 FEI Test 2*A* 

M2 Atvērtā, jauno braucēju klase FEI Test 1*B* 

M2 Jauno zirgu/poniju un bērnu klase Shēma Nr. 3 (skatīt Nac. not.**) 

*- FEI manēžas braukšanas shēmas atrodamas šeit: https://inside.fei.org/fei/your-role/organisers/driving/dressage-tests 

http://www.leflatvia.lv/web/?id=400058
https://inside.fei.org/fei/your-role/organisers/driving/dressage-tests
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**- Latvijas Republikas Nacionālie noteikumi pajūgu braukšanas sacensībām 

 Konusu braukšana 

 sacensības uz kļūdām FEI pajūgu braukšanas un para-pajūgu braukšanas noteikumu 

976.pants. 

Sacensību līmenis Ratu 

platums,+ 

cm 

Kustības ātrums, m/min Šķēršļu 

skaits 

M2+ (Z1, P1) + 25 cm Max Z250/P260 16 - 20 

M2+ (Z2, P2) + 25 cm Max Z250/P250 16 - 20 

M2 (Z1, P1, Z2, P2) , atvērtā un jauno 
braucēju klases 

+ 30 cm Z240/P250 14 - 17 

Para- braucēju klase + 30 cm ZP230 14 - 17 

M 2 jauno zirgu/poniju + 40 cm Z220/P230 14 - 17 

M 2 bērnu klase + 40 cm Z220/P230 12 - 14 

 

6. Apbalvošana 

 

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

 

7. Pieteikšanās un dalības maksa 

 

Pieteikšanās līdz 26.9.2018. uz e-pastuligija.biteniece@inbox.lv. Pieteikumi pa telefonu netiek 

pieņemti. 

 
 Pieteikumā jānorāda 

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

dzimšanas gadu) 

- Palīga vārds, uzvārds 

- Zirga vārds, dzimšanas gads, dzimums, krāsa, šķirne, tēvs, mātes tēvs, īpašnieks 

- Klase, līmenis, kurā startēs 

- LJF biedrs, kādu braucējs pārstāv sacensībās 

- Ratu platums 

- Piezīmes par ratu maiņu, braucējiem, palīgiem  

 

Dalības maksa – 25 EUR, jaunajiem braucējiem 20 EUR, bērniem 15 EUR līdz sacensību 

sākumam jāiemaksā sacensību sekretariātā. 

 

8. Papildinformācija 

 

Sacensības notiek pēc Latvijas Republikas Nacionāliem noteikumiem pajūgu braukšanas 

sacensībām. 

Dalībniekiem obligāti līdzi jābūt zirgu/poniju pasēm ar derīgām atzīmēm par veiktajiem 

izmeklējumiem. 

Zirgu veterinārā apskate notiks 10 minūtes pirms manēžas braukšanas testa veikšanas iesildes 

laukumā (zirga apskate aizjūgā). 

Informācija par zirgu izvietošanu Indra Gabaliņa - telefons +371 29423300 (āra boksi 8 

EUR)  

Sacensību laukumi 

- manēžas braukšanas laukums 40 x 100 – smiltis 
- konusu braukšanas laukums   60 x 90 - zāle 

mailto:ligija.biteniece@inbox.lv
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Iesildes laukums 

- zālājs. Būs neregulāras formas 

 Dalībnieki uzņemas personīgu atbildību par iespējamiem negadījumiem sacensību laikā. 

Organizators nav atbildīgs par jebkādu fizisku kaitējumu (negadījumiem, zādzībām, slimībām, u.c.), 

kas var tikt nodarīts zirgiem, dalībniekiem, palīgiem, zirgu īpašniekiem un citām personām 

sacensību vietā. Dalībniekiem tiek ieteikts apdrošināties pret iespējamiem riskiem. 


