
„ŪSIŅA KAUSS 2021” 

 

NOLIKUMS 

 

 

Laiks un vieta 

Sacensības notiks 2021. gada 19. junijā  plkst. 9:00. Sacensību laukums atrodas līdzās Ūsiņa 

stallim (Luģenieki,Ābeļu pagasts Jēkabpils novads GPS 56,4440582,26,0510607 ).  

Sacensību laukums 

Izmērs 45 x 65m, smilšu segums.  

Iesilde 40x40 smilšu laukums. 

 

Sacensību programma 

 

Maršruts Nr. 1 – vadības maršruts divās fāzēs. Pirmajā fāzē (soļi, rikši, lēkši, apstāšanās, volti, 
kavaletes, serpentīns u.c.). Otrajā fāzē - 5 šķērsli līdz 60 cm. Dalībnieki var tupināt otru fāzi pēc 
izvēles. Sacensības uz vērtējumu (labi, ļoti labi, teicami, izcili). . Marršrutā tiks  apbalvotas ar  
rozetēm, diplomu un sponsoru balvām dalībnieki ar rezultātu teicami, izcili. 

 

Maršruts Nr.2 – šķēršļu augstums no 50cm - līdz 70 cm sacensības uz ideālo laiku        ( Art. 
238.1.4.). Pirmās 5 vietas  tiek apbalvotas ar  rozetēm, diplomu un sponsoru balvām 

- Pirmā sezona jātniekam/ zirgam. 
 

Maršruts Nr. 3 - Šķēršļu augstums līdz 80 cm, sacensības uz ideālo laiku ( Art. 238.1.4.). Pirmās 
5 vietas  tiek apbalvotas ar  rozetēm, diplomu un sponsoru balvām. 

  – Bez ierobežojumiem.  

 

Maršruts Nr. 4 – Šķēršļu augstums 100 cm, sacensības divās fāzēs. Dalībnieki, kuri saņems 
soda punktus 1 fāzē, drīkst turpināt 2 fāzi. (Art.274.5.6) . Pirmās 5 vietas  tiek apbalvotas ar  
rozetēm, diplomu un sponsoru balvām. 

-Bez ierobežojumiem.  

Maršruts Nr. 5 „ŪSIŅA KAUSS 2021” - šķēršļu augstums 110 cm, ātruma maršruts 

(Art.238.2.1.). . Pirmās 5 vietas tiek apbalvotas ar rozetēm, diplomiem un sponsoru balvām. 

-Bez ierobežojumiem.  

 



Apbalvošana 

 

Apbalvo no 1.- 5. vietai ar rozetēm, diplomiem, ziediem un dāvanām no atbalstītājiem. 

 

 

Rīcības komiteja 

Sacensības rīko – Biedrība „ŪSIŅŠ” 

Sacensību tiesnesis – Egils Broks,  

Maršrutu sastādītājs - Egils Broks 

 

Dalības maksa 

Maršrutam Nr. 1 dalības maksa 15 eur. 

Maršrutā Nr.2-5  viens starts 20.00 eur 

 

Pieteikšanās jāiesniedz līdz 18.06.2021. plkst.16.00 online pieteikumu forma Latvijas Jātnieku 
federācijas mājas lapā.. Pieteikumā jānorāda jātnieka vārds, uzvārds un vecums, zirga vārds 
un vecums, komandas nosaukums un maršruts.  

Katrs dalībnieks uzņemas personīgu atbildību par negadījumiem sacensību laikā. 

Jātniekiem līdz 16 gadiem ieskaitot, drošības veste obligāta! 

Ievedamajiem zirgiem jābūt  Latvijas zirgu pasēm ar derīgiem laboratoriskiem izmeklējumiem 

un vakcinācijām. Sportistiem jābūt personu apliecinošam dokumentam. 

 

Sacensību atbalstītāji 

 

Jēkabpils novada pašvaldība 

 

Tālrunis informācijai: telefons 26334749 (Ieva Jase). 

 

Sliktu laikapstākļu gadījumā var tikt mainīts sacensību norises datums. 

 

 

  



 

 

 

 

 


