
” Kurģi Kauss 2021 ” 

konkūrā (treniņsacensības) 
Nolikums 

Kurģi kauss 2021 (treniņsacensības) 

Laiks: 28.Augusts 

Pulkstens : 11:00 (tiek apskatīts maršruts Nr.1)  (Pirmā starta sākums 11:15  ) 

Vieta : Kurģi , Valkas novads ,Ērģemes pagasts, (GoogleMaps un Waze mūs uzrāda, 
vislabāk braukt caur Valka -> Ērģeme ) 

Laukums : 50m x40 m smilšu segums , (Nosēdies ,tiks laistīts un līdzināts), 

Iesildes laukums : 

būs divi iesildes laukumi : 

ar šķēršļiem :  50m x40 m- zāle ,  (Iesildes laukumā drīkstēs atrasties 5 dalībnieki ) 

otrs iesildei  ,atsoļošanai 60m x60 m – zāle 

  

Maršruti : 

o Maršruts Nr 1 – Vadības maršruts 2 .Fāzēs 

1) fāze – Soļi, Rikši ,serpentīna ,, apstāšanās, (Treneri drīkst izvest pie rokas jaunos 
jātniekus, treneri drīkst atrasties uz laukuma) 

2 )fāze – lēkšu volti, 3 krustiņi līdz 50 cm 

Paredzēts jaunajiem jātniekiem, un zirgiem ,lai pieradinātu pie 
sacensībām.Apbalvošana : Katrs dalībnieks saņem rozeti, diplomu un piemiņas 
balviņu . 

o Maršruts Nr. 2 – 50 cm (Ātruma maršruts) 

  

Jauniem zirgim vai jātniekiem (Kuri nejūtās droši lekt augstāk, Zirgam vai jātniekam 
pirmā sacensību sezona  ) 

Apbalvošana – Apbalvo 1. – 5.  vietu (Rozetes, medaļas ,diplomi, sponsora balvas 
,puķes ) 

(Ja maršrutā ir mazāk ,kā 10 dalībnieki ,apbalvo 1. -3. vietu ) 

  



o Maršruts Nr. 3 – 60cm (Ātruma maršruts) 

Bez ierobežojumiem , 

Apbalvošana – Apbalvo 1. – 5.  vietu (Rozetes, medaļas, kausi ,diplomi, sponsora 
balvas ,puķes ) 

(Ja maršrutā ir mazāk ,kā 10 dalībnieki ,apbalvo 1. -3. vietu ) 

  

o Maršruts Nr.4 – 80cm (Ātruma maršruts) 

Bez ierobežojmiem 

Apbalvošana – Apbalvo 1. – 5.  vietu (Rozetes, medaļas, kausi ,diplomi, sponsora 
balvas ,puķes ) 

(Ja maršrutā ir mazāk ,kā 10 dalībnieki ,apbalvo 1. -3. vietu ) 

  

  

o Maršruts Nr. 5– 100cm (Ātruma maršruts) 

Bez ierobežojumiem 

Apbalvošana – Apbalvo 1. – 5.  vietu (Rozetes, medaļas, kausi ,diplomi, sponsora 
balvas ,puķes ) 

(Ja maršrutā ir mazāk ,kā 10 dalībnieki ,apbalvo 1. -3. vietu ) 

  

o Maršruts Nr. 6 – Augstlēkšana 

Bez ierobežojumiem , (Ja maršrutā mazāk ,kā 3 dalībnieki, maršruts nenotiek ) 

Sistēmiņa , Ar krustiņiem vienā līnijā, beigās stāvais šķērslis,kura augstums tiek celts 
. 

Jātnieku/zirgu  veiklībai ,kurš pārlec visaugstāk – pēc nogāzta šķēršļa ,drīkst pārlekt 
vēl 1 reizi 

Apbalvošana – Apbalvo 1. -2. vietu (Kauss, medaļa, puķes, diploms, Sponsora balva ) 

  

  

Tiesnesis : Vineta Broka 

Maršruta licējs/sastādītājs : Laura Buile / Krista Kleismete / 

  

Uz iesildes laukuma atrodas ne vairāk kā 5 dalībnieki, lūdzu, sekot līdzi starta kārtībai 
un to ievērot. 



  

  

  

Pieteikumu sūtīt uz kurgi@kurgi.lv (Jātnieka vārds, uzvārds ,vecums, zirga vārds 
,vecums, klubs, maršruta nr. ) 

  

PIETEIKŠANĀS LĪDZ 27..AUGUSTAM , pulkstens 15:00 

Dalībnieki uzņemas personīgu atbildību par negadījumiem pasākuma laikā ! 

UZMANĪBU ! Pasākums notiek BEZ skatītājiem, vienam Jātniekam drīkst būt līdzi 3 
palīgi! (Dalībniekiem,trenneriem utt . nav jāuzrāda covid  sertifikāts )  

Ķiveres jāvelk visiem dalībniekiem, Aizsargvestes bērniem līdz 16 gadu(ieskaitot) 
vecumam ir obligātas ! 

 
Dalības maksa : 
Maršrutā nr 1 – 10€ 
Maršruts nr 2, 3, 4, 5 ,6– 15€ 
(samaksa pirms maršruta atklāšanas ) 

  

Sacensību laikā notiks Fotogrāfēšana . 
Atbalstītāji/Sponsori : 

Valkas novads 

Valkas tūrisma un informācijas birojs 

SIA PEPI RER 

Horsemarket 

Delkafo 

Havens Latvia 

Vesels zirgs 

Lindaequestrian (Linda Kupča-Ļaksa) 

Avant/stokker 

Ippeas 
Ēdināšana/bufete viesu nams “Ausmas” 
Meža Maija 

 


