
Apstiprinu :              

Durbes novada domes priekšsēdētājs 

Ojārs Petrēvics 

Nolikums 

Durbes novada kauss  2019 

Jātnieku sporta sacensības konkūrā 

Ieskaites sacensības saskaņā ar nolikumu «Latvijas Republikas labākais 

jātnieks konkūrā» 

 

1. Sacensības rīko: Durbes novada pašvaldība. 

2. Sacensības organizē: Latvijas Jātnieku federācija, saskaņā ar Latvijas Jātnieku federācijas 

nolikumu konkursam «Latvijas Republikas labākais jātnieks konkūrā» 

3. Laiks un vieta: 2019. gada 26. maijs,  Durbes novads “Atvases“: https://goo.gl/nkMkxX.  

4. Dalībnieki: Sacensībās var piedalīties visi Latvijas un ārzemju jātnieki. 

5. Oficiālās personas: 

Sacensību galvenais tiesnesis:  : Dainis Līvmanis ( Starptautiskā kategorija ) mob. 29493765 

Sacensību sekretāre : Sana Līvmane ( Nacionālā kategorija ) mob. 29188430 

Laika tiesnesis: Vladislavs Rutkovskis ( Nacionālā kategorija ) 

Maršrutu sastādītājs: Ivo Miķelsons ( Starptautiskā kategorija ) 

 Vetārsts : Lāsma Petrēvica mob. 29110136 

6. Sacensību laukumi: 

Iesildes laukums- 30 x 50 m. Sacensību laukums -55 x 100 m  (segums - zālājs).  

7. Sacensību norise. 

7.1. Atklāšanas parāde plkst. 9:00 

Maršruta Nr. 1 sākums plkst. 9:15  

7.2. Maršruts Nr. 1 – Vadības maršruts divās fāzēs. Pirmajā fāzē iekļauti tādi elementi kā 

apstāšanās, volti, kavelešu rinda ielokā, pacelšana lēkšos ar labo un kreiso kāju, rikši manēžas 

uzsēdē un puspiesēdē. Otrajā fāzē, kura nav obligāta- trīs ,,krustiņi”. Dalībnieku klasfikācija 

tiek noteikta pēc pirmās fāzes rezultātiem summējot punktus par katru elementu. Piedalās 

jātnieki, kuri nekad nav lekuši LJF kalendārajā plānā atzīmētajās sacensībās maršrutus 100 

cm un augstāk. 

7.3.  Maršruts Nr. 2 – Šķēršļu augstums 60 cm. Art. 238.2.1. Ātruma maršruts. Bez 

ierobežojumiem. . (130 EUR: 40, 35, 30, 25, 20) 

7.4. Maršruts Nr. 3 – Šķēršļu augstums 80 cm. Art. 238.2.1.  Ātruma maršruts. Bez 

ierobežojumiem. (130 EUR: 40, 35, 30, 25, 15) 

7.5. Maršruts Nr. 4 A – Šķēršļu augstums 100 cm. Art. 238.2.1. Ātruma maršruts. Bez 

ierobežojumiem. (150 EUR: 50, 40, 30, 20, 15). 

http://www.leflatvia.lv/web/?id=414070
http://www.leflatvia.lv/web/?id=414070
https://goo.gl/nkMkxX


7.6. Maršruts Nr. 4 B  —Piedalās bērni līdz 16 g.v. (150 EUR: 50, 40, 30, 20, 15) 

7.7. Maršruts Nr. 5 A – Šķēršļu augstums 110 cm. Art. 274.1.5.3.   Sacensības divās fāzēs. 

Bez ierobežojumiem. (150 EUR: 50, 40, 30, 20, 15) 

7.8. Maršruts Nr. 5 B – Šķēršļu augstums 115/120 cm. Art. 274.1.5.3.  Piedalās juniori un 

jaunie jātnieki. (150 EUR: 50, 40, 30, 20, 15) 

7.9. Maršruts Nr. 6 – Durbes novada Kauss. Šķēršļu augstums 120 cm. Art. 238.2.2. 

Sacensības ar pārlēkšanu. Bez ierobežojumiem. ( 300 EUR: 100, 80, 60, 40, 20) 

7.10. Maršruts Nr. 7 – ZS “Atvases” Kauss. Augstlēkšana. Bez ierobežojumiem. (100 EUR) 

7.11.Sacensību organizētājiem ir tiesības atcelt kādu no maršrutiem ja uz to ir pieteikušies 

mazāk par pieciem dalībniekiem. 

8. Apbalvošana. 

Maršrutā Nr.1 pirmajām piecām vietām piemiņas balvas no atbalstītājiem. Maršrutos Nr. 2 -6 

pirmajām trijām vietām kausi, pirmajām piecām vietām naudas balvas, rozetes, diplomi un 

balvas no atbalstītājiem. Maršrutā Nr. 7 apbalvota tiek tikai pirmā vieta. Balvā nauda, rozete 

zirgam, diploms, kauss un īpašā balva no ZS ”Atvases”. 

9. Pieteikšanās 

Pieteikumi: Online pieteikumu forma: http://www.leflatvia.lv/db/entry.php?id=53 

Pieteikumi jāveic līdz 24. maijam plkst. 18:00. Starta kārtība tiks publicēta www.leflatvia.lv 

24.05.2019. līdz plkst. 24:00.   

 

10. Starta nauda:  

1. -2. maršruts - 10.00 -EUR; 3. -7. maršruts - 15.00 -EUR   

Ja pieteikums tiek izdarīts pēc  noteiktā laika  (24.04. plkst.18:00) starta nauda palielinās par 

5 EUR.  Tomēr, ja dalībnieks ir veicis dalības maksas maksājumu, mūsu norādītajā kārtībā uz 

vienu no maršrutiem un sacensību dienā pieņem lēmumu startēt uz vēl vienu maršrutu, tad 

dalības maksai nepiemēro + 5 Euro likmi. Starta nauda jāiemaksā organizatoriem ne vēlāk kā 

30 minūtes pirms katra maršruta sākuma. 

11. Īpašie noteikumi.  

 Dalībnieki uzņemas personīgu atbildību par iespējamiem negadījumiem sacensību 

laikā. Dalībniekiem līdz 16 gadu vecumam jābūt aizsargvestēm.  

 Sacensību dalībniekiem LJF veterināro prasību 

(http://www.leflatvia.lv/web/?id=419196) ievērošana ir obligāta. Sacensību laikā var 

tikt pāraudītas zirgu pases, nepieciešamo  INAN izmeklējumu un zirgu gripas 

vakcināciju esamība. 

Papildus informācija: 

Sacensību laikā būs pieejamas bezmaksas piepūšamās bērnu atrakcijas un darbosies bufete. 

Sacensības notiek šeit: https://goo.gl/nkMkxX   

Ir iespēja iznomāt zirgu boksus (10 EUR, vietu skaits ierobežots). Informācija: Lāsma 

Petrēvica – 29110136, info@atvases.lv   

Vēlam veiksmi! 

http://www.leflatvia.lv/db/entry.php?id=53
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