
Izklaides sacensības „ZĀLES PĻĀVĒJU DIENA SIENĀZIS - 2018” 

NOLIKUMS 

 

 
1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

1.1 Dažādot izklaides iespējas Baldones novada un kaimiņos esošo novadu iedzīvotāju vidū. 

1.2 Ilgtermiņā padarīt šo par regulāru, ikgadēju pasākumu. 

1.3 Salīdzināt mauriņu traktoru jaudas un tehniskās iespējas. 

1.4 Iesaistīt ģimenes gan kā atbalstītājus, gan kā komandas dalībniekus. 

1.5 Noskaidrot 2018. gada Baldones novada zāles pļāvēju sacensību uzvarētājus. 

1.6 Labi pavadīt laiku un jautri atpūsties. 

 

2. SACENSĪBU VADĪBA 

2.1 Sacensību organizators Aigars Klucis. 

2.2 Galvenais sacensību tiesnesis Dmitrijs Kozlovs 

 

3. PASĀKUMA GAITA 

3.1 Sacensību laikā tiek veiktas dažādas aktivitātes ar zāles pļāvēju traktoriem. Kopā tiks 

organizētas septiņas disciplīnas: 

• Dalībnieku parāde  

• Figūru izpļaušana 

• Stafete dāmām 

• “Dragreiss”  

• Stafete atpakaļgaitā 

• Brauciens ar piekabi atpakaļ gaitā  

• Kopējais starts  
 

3.2 Pasākuma kopējais ilgums ~ 12 h. 

 

4. DALĪBNIEKI 

4.1 Sacensībās var piedalīties ik viens interesents, kura īpašumā ir mauriņa pļāvēja traktors, 

kurš atbilst noteiktai tehniskai specifikācijai saskaņā ar nolikuma 9. punktu. 

4.2 Komandu veido 2 dalībnieki – vīrietis un sieviete. 

4.3 Organizatori var nepielaist komandu startam, ja rodas aizdomas, ka komandas dalībnieki 

atrodas alkohola, narkotisko vai toksisko vielu reibumā. 

 

5. SACENSĪBU VIETA UN LAIKS 

5.1 Sacensības notiks 2018. gada 21. jūlijā 

5.2 Reģistrēšanās un sacensību vieta ir pretim Vanagkalnu estrādei, Vanagkalnu ielā 50 k-1, 

Baldonē. 

5.3 Sacensību sākums plkst. 11.00. Dalībnieku reģistrācija un traktortehnikas pārbaude no 

plkst. 10.00. 

 

 

6. PIETEIKUMI 

6.1. Lai reģistrētos pasākumam, dalībniekam ir jābūt sasniegušam 18 gadu vecumu, jānosūta 

pieteikuma vēstule uz e-pasta adresi klugars@inbox.lv norādot sekojošu informāciju: 

• Dalībnieka vārds, uzvārds, 

mailto:klugars@inbox.lv


• Mauriņa traktora ražotājs un modelis, 

• Mauriņa traktora motora jauda, 

• Maksājuma uzdevuma kopija par pilnu 6.3 punkta dalības maksas iemaksu. 

Maksājums ir jāveic uz sekojošiem rekvizītiem: 

Aigars Klucis 

A/S SWEDBANK 

LV14HABA0551045269180  

6.2 Dalībnieku reģistrēšanās termiņš ir 2018. gada 16. jūlijs, plkst. 23.59. 

6.3 Dalības maksas apmērs tiek noteikts 25.00 EUR par komandu. 

 

6.4 Dalībnieku skaits, tiek ierobežots līdz maksimālajam skaitam - 40 dalībniekiem. Ja pieteikumu 

skaits būs lielāks, tad dalība pasākumā interesentiem virs 40, tiks atteikta. 

 

7. SACENSĪBU KĀRTĪBA 

7.1 plkst. 10.00 dalībnieku reģistrācija, traktortehnikas pārbaude un to atbilstība nolikumam, 

sacensību numuru izloze, traktoru un dalībnieku identifikatoru uzlīmēšana, iepazīšanās ar 

teritoriju, kā arī dalībnieku iekārtošanās.  

7.2 plkst. 11.00 pasākuma atklāšanas uzruna, sacensību  noteikumi, iepazīstināšana ar tiesnešu 

kolēģiju. 

7.3 Sacensības – 7 disciplīnu cīņa ar kopvērtējuma uzvarētāju: 

7.3.1 Ap plkst. 11.30 1. sacensību disciplīna. Atklāšanas parāde aptuveni 3,5km. 

Dalībnieki ir noformējuši savus traktorus un paši traktoristi ir noformējušies 

parādei. Parādes laikā, skatītāji vērtēs traktoru un traktoristu vizuālo 

noformējumu. Parādes maršruts - no sacensību vietas pa Vanagkalnu, Kraujas, 

Zeltkalnu, Lapegļu, Vītolu, Dīķu, Mārsila, Līvānu, Gobas ielām līdz Baldones 

domei un atpakaļ pa Pārupes, Jakaru, Nākotnes, Ciņu un Vanagkalnu ielām līdz 

sacensību norises vietai. Pēc parādes ir atļauts traktora un traktorista 

noformējumu noņemt, ja tas traucē piedalīties tālākajās disciplīnās. 

 
 
 

 Sacensību norises vieta     Atklāšanas parādes maršruts 
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Vērtēšana: Skatītāji nobalso par trim labākajiem traktoriem un traktoristiem (visām trim 

balsīm vienāds vērtējuma svars). Kuram dalībniekam ir vairāk balsojumu, tas ieņem šajā disciplīnā 

pirmo vietu. Pēc šāda principa visi dalībnieki tiek sarindoti un saņem kopvērtējuma punktus. 

Rezultāti tiek piefiksēti kopējā tabulā. 1 vieta saņem 1 punktu, 2 vieta – 2 punktus utt. (Rezultātu 

kopvērtējuma paraugs ir pievienots nolikuma pielikumā Nr.1). Ja balsojumu skaits ir vienāds, tad abi 

dalībnieki ieņem konkrēto vietu. 

Plānotais disciplīnas ilgums: 1,5 h 

Rezultātus fiksē un apkopo: tiesnešu kolēģija.  

 

7.3.2 Ap plkst. 13.00 sacensību 2. disciplīna. Burtu vai zīmes izpļaušana. Burts tiek 

izlozēts kopā ar traktora kārtas numura izlozi. Norādītajā pļavas kvadrātā 

jāatstāj nenopļauts izlozētais burts vai zīme. Tiek dots starts un beigas - laika 

ierobežojums ir 30 min. 

Vērtēšana: Skatītāji  vērtē un balso par trim labākajiem pļāvumiem  (visām trim balsīm ir 

vienāds vērtējuma svars). Kurš dalībnieks ir saņēmis vairāk balsojumus, tas pirmajā vietā. Pēc šāda 

principa tiek sarindoti visi dalībnieki un tie saņem kopvērtējuma punktus. Rezultāti tiek piefiksēti 

kopējā tabulā. 1 vieta saņem 1 punktu, 2 vieta – 2 punktus utt. (Rezultātu kopvērtējuma paraugs ir 

pievienots nolikuma pielikumā Nr.1). Ja balsojumu skaits ir vienāds, tad abi dalībnieki ieņem 

konkrēto vietu. 

Provizoriskais disciplīnas ilgums: 1 h 

Rezultātus fiksē un apkopo: tiesnešu kolēģija. 

 

7.3.3 Ap plkst. 14.00 sacensību 3 disciplīna “Dragreiss” . Divi dalībnieki veic 

braucienu no līnijas, līdz līnijai. Attālums 25m. Noteikumi. Traktori ir 

noslāpēti un atrodas uz starta līnijas, braucēji atrodas 5 metru  attālumā, pēc 

starta signāla traktoristi pieskrien pie traktora uzsēžas iedarbina un brauc līdz 

finiša līnijai. Kurš to sasniedz pirmais, tas ir uzvarētājs. Dalībnieki izlozes 

kārtībā tiek sadalīti grupās pa 5 dalībniekiem, atkarībā no dalībnieku skaita. 

Grupas ietvaros katrs dalībniek veic sacensību ar katru. Divi grupas labākie, 

iekļūst PLAY OFF kur sacenšās pēc play off noteikumiem par uzvaru.  

Vērtēšana:  

• 1, 2 vieta tiek noteikta pēc play off fināla rezultātiem,  

• Play off iekļuvušo dalībnieku precīzas vietas netiek noteiktas, bet tiek fiksētas vietas 

līdz kurai play off kārtai dalībnieks ir aizkļuvis. 

• Dalībnieki, kuri neizkļūst no apakšgrupām tiek sarindoti pēc punktu skaita. Vienādu 

punktu gadījumā dalībnieki ieņem vienu un to pašu vietu kopvērtējumā 

 

Disciplīnas ilgums: 1,5 h 

Rezultātus fiksē un apkopo: tiesnešu kolēģija. 

    

7.3.4 Ap plkst. 15.30 sacensību 4. disciplīna šķēršļu izbraukšana uz laiku sievietēm. 

Disciplīnā piedalās tikai sievietes. Starts no līnijas, līdz finiša līnijai – pa vidu 



jāizbrauc čūska (pilonu), kā arī jāpārbrauc tiltiņš. Traktori startē, balstoties uz 

starta numuriem augošā secībā sākot no 1. un uz augšu. Tiek fiksēts katra 

traktora distancē pavadītais laiks. Par pieskāršanos pilonam tiek pieskaitītas 5 

soda sekundes kopējam laikam  par katru pilonu, kuram dalībnieks ir 

pieskāries. Ja netiek izbraukts čūska vai tiltiņš, laiks netiek ieskaitīts. 

Vērtēšana: Par ātrāko rezultātu, dalībnieks iegūst  1. punktu, par otro ātrāko 2 punktus utt. 

Plānotais disciplīnas  ilgums: 1,5 h 

Rezultātus fiksē un apkopo: tiesnešu kolēģija. 

7.3.5  Ap plkst. 17.00 sacensību 5. disciplīna šķēršļu izbraukšana uz laiku 

atpakaļgaitā. Starts no līnijas, līdz finiša līnijai – pa vidu jāizbrauc čūska (pilonu), kā 

arī jāpārbrauc tiltiņš. Tiek fiksēts laiks, kad tiek šķērsota finiša līnija.  Traktori startē, 

balstoties uz starta numuriem dilstošā secībā sākot no lielākā dalībnieka Nr. un uz 

leju. Tiek fiksēts katra traktora laiks. Par pieskāršanos pilonam tiek pieskaitītas 5 soda 

sekundes par katru pilonu, kuram dalībnieks ir pieskāries. Ja netiek izbraukta čūska 

vai tiltiņš, laiks netiek ieskaitīts. 

Vērtēšana: Par ātrāko rezultātu, dalībnieks iegūst  1. punktu, par otro ātrāko 2 punktus utt. 

Plānotais disciplīnas  ilgums: 1 h – 1,5 h 

Rezultātus fiksē un apkopo: tiesnešu kolēģija  

 

7.3.5 Ap plkst. 18.30 sacensību 6. disciplīna - braukšana atpakaļ gaitā ar piekabi. 

Starts no līnijas, līdz līnijai – jāizbrauc atpakaļgaitā čūska ar piekabi. Tiek 

fiksēts distances laiks. Traktori startē, balstoties uz starta numuriem augošā 

secībā sākot no 1. un uz augšu. Par pieskāršanos pilonam tiek pieskaitītas 5 

soda sekundes par katru pilonu, kuram dalībnieks ir pieskāries. Ja netiek 

izbraukta čūska vai tiltiņš, laiks netiek ieskaitīts. 

Vērtēšana: Par ātrāko rezultātu, dalībnieks iegūst  1. punktu, par otro ātrāko 2 punktus utt. 

Plānotais disciplīnas  ilgums: 1,5 h 

Rezultātus fiksē un apkopo: tiesnešu kolēģija  

 

7.3.6 Ap plkst. 20.00 sacensību 7. disciplīna kopējais starts (Obligāta prasība 

ķiveres – nav ierobežojumu kādas, jo amizantākas, jo labāk).  Dalībnieku 

starta vietas tiek iedalītas, balstoties uz 5. disciplīnas rezultātiem. Sacensību 

dalībnieki veic trīs apļus. Vietas tiek iedalītas balstoties uz disciplīnas finiša 

vietām. 

Vērtēšana: Dalībnieks, kurš pirmais finišē, iegūst 1 punktu, otrais dalībnieks 2 punktus utt. 

Provizoriskais disciplīnas ilgums: 1 h 

Rezultātus fiksē un apkopo: tiesnešu kolēģija 

 

7.4 Ap plkst. 21.00 apbalvošanas ceremonija 

 

8 OBLIGĀTAIS SACENSĪBU DALĪBNIEKA INVENTĀRS 

8.2 Mauriņa traktors 

8.3 Pilna mauriņa traktora bāka ar degvielu  

8.4 Degvielas rezerve 5L kanna 

8.5 Velosipēda, motocikla vai cita ķivere  



8.6 Organizatora inventāra sabojāšanas vai nozaudēšanas gadījumā dalībnieki apņemas 

atmaksāt pilnu tā vērtību. 

 

9 MAURIŅA TRAKTORU TEHNISKIE IEROBEŽOJUMI 

9.2  Sacensībās var piedalīties jebkura ražotāja mauriņa traktors vai raiders, kurš atbilst 

sekojošām prasībām: 

9.2.1 Ir darba kārtībā esoša zāles pļaušanas iekārta, 

9.2.2 Motora jauda nepārsniedz 25 Hp vai 18.5 kW 

9.2.3 Ir piekabes stiprināšanas tehniska iespēja 

9.2.4 Nav pārbūves pazīmju un tas atbilst ražotāja rūpnieciskajam vizuālajam 

izskatam. 

9.3 Nav aizlieguma attiecībā uz pretslīdes ķēžu izmantošanu traktoru riteņiem. 

 

 

10 VĒRTĒŠANA 

10.2 Katra disciplīna tiek vērtēta atsevišķi un tiek sadalītas vietas no 1 – 40 vietai (atkarīgs 

no dalībnieku skaita. 

10.3 Kopvērtējumā tiek summētas visās septiņās disciplīnās iegūtie punkti un dalībnieks, 

kuram ir vismazākais punktu skaits ir sacensību uzvarētājs. Ja punktu skaits ir vienāds, tad 

vieta tiek noteikta, veicot “Dragreisa” ātruma braucienus pēc nolikuma 7.3.3 punkta 

noteikumiem līdz brīdim, kad kāds no dalībniekiem sasniedz trīs uzvaras. 

 

11 DROŠĪBAS PASĀKUMI 

11.2 Dalībniekiem pasākuma laikā pārvietojoties ir jāievēro visi ceļu satiksmes noteikumi 

(CSN). 

11.3 Visiem pasākuma dalībniekiem jāievēro organizatoru noteiktās prasības pasākuma 

gaitā. Katrs dalībnieks ir atbildīgs par apkārtējo vidi. 

11.4 Dalībniekiem obligāti jālieto aizsargķiveres, kur tas ir paredzēts pasākuma nolikumā. 

Par to nelietošanu dalībnieks var tikt diskvalificēts no disciplīnas. 

11.5 Katrs pasākuma dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli un nepieciešamo 

medikamentu lietošanu. 

11.6 Par nepieciešamās medicīniskās palīdzības sniegšanu pasākuma norises gaitā dalībnieki 

sazinās ar organizatoriem. 

 

 

12 ATBILDĪBA 

12.2 Reģistrējoties katrs dalībnieks ar savu parakstu apstiprina, ka ir iepazinies un apņemas 

ievērot doto pasākuma nolikumu, tehniskās prasības un sacensību rīkotāja norādījumus, kā 

arī ir atbildīgs par savu veselības stāvokli. 

12.3 Organizatori ir tiesīgi šī nolikuma pārkāpuma gadījumā diskvalificēt dalībnieka 

komandu. 

12.4 Nav atļauta alkohola lietošana sacensību laikā. 

12.5 Neparedzētu apstākļu gadījumā, organizatori var manīt nolikumu , par to laicīgi 

informējot visus pieteiktos dalībniekus. 

 

13 IZDEVUMI. 

13.2 Izdevumus, kuri ir saistīti ar sacensību organizēšanu sedz organizētājs no sekojošiem 

avotiem: 

• sacensību dalībnieku dalību iemaksas, 

• piesaistīto sponsoru iemaksas, 



13.3 Izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku piedalīšanos sacensībās, sedz paši dalībnieki. 

 

 

16. APBALVOŠANA 

16.1. Katras disciplīnas 1 – 3 vieta tiek apbalvoti ar pārsteiguma balvām.   

16.2. Sacensību kopvērtējuma uzvarētāji tiek apbalvoti ar dāvanu kartēm: 

• 1. vieta dāvanu karte 150.00 EUR vērtībā no pasākuma ģenerālsponsora - SIA SILS, DĀRZA 

UN MEŽA TEHNIKAS CENTRS, kā arī papildu balvas no uzņēmuma STOKKER. 

• 2. vieta dāvanu karte 100.00 EUR vērtībā no pasākuma ģenerālsponsora - SIA SILS, DĀRZA 

UN MEŽA TEHNIKAS CENTRS, kā arī papildu balvas no uzņēmuma STOKKER. 

• 3. vieta dāvanu karte 50.00 EUR vērtībā no pasākuma ģenerālsponsora - SIA SILS, DĀRZA UN 

MEŽA TEHNIKAS CENTRS, kā arī papildu balvas no uzņēmuma STOKKER. 

 

Organizatoriskie jautājumi: 

Pasākuma organizators Aigars Klucis – mob. T. +371 29597049 


