
Izklaides sacensības „ZĀLES PĻĀVĒJU DIENA SIENĀZIS - 2019” 

 
 

1. SACENSĪBU VADĪBA 

1.1 Sacensību organizators: Aigars Klucis. 

1.2 Galvenais sacensību tiesnesis: Dmitrijs Kozlovs 

 

2. PASĀKUMA GAITA 

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

organizētas vairākas disciplīnas: 

• Dalībnieku parāde  

• Figūru izpļaušana 

• Stafete dāmām 

• “Dragreiss”  

• Stafete atpakaļgaitā 

• Brauciens ar piekabi atpakaļ gaitā  

• Kopējais starts  

Disciplīnu veidi ir informatīvi un tiks precizēti 01.07.2019 
 

2.2 Pasākuma kopējais ilgums aptuveni 12 stundas. 

 

3. DALĪBNIEKI 

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

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

3.2 Komandu veido 2 dalībnieki – vīrietis un sieviete. 

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

atrodas alkohola, narkotisko vai toksisko vielu reibumā. 

 

4. SACENSĪBU VIETA UN LAIKS 

4.1 Sacensības notiks 2019. gada 10. augustā 

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

Baldonē. 

4.3 Dalībnieku reģistrācija un traktortehnikas pārbaude no plkst. 10.00. 

4.4 Sacensību sākums plkst.11.00. 

 

5. PIETEIKUMI 

5.1. Lai reģistrētos pasākumam: 

5.1.1 dalībniekam ir jābūt sasniegušam 18 gadu vecumu, 

5.1.2 jāaizpilda pieteikuma anketa mājas lapā https://sienazis.lv/dalibniekiem/ sekojoša 

informācija: 

• Dalībnieku vārdi un uzvārdi, 

• Mauriņa traktora ražotājs un modelis, 

• Mauriņa traktora motora jauda, 

• Dalībnieka E-pasta adrese, 

• Dalībnieka mobilā tālruņa numurs 

 

5.1.3 Pēc informācijas saņemšanas, uz dalībnieka norādīto e-pastu tiks nosūtīts rēķins par 

pasākuma dalības maksu. 

https://sienazis.lv/dalibniekiem/


5.1.4 Jāveic dalības maksas rēķina apmaksa. 

5.3. Dalībnieku reģistrēšanās sākums ir no 2019. gada 15. maija. 

5.4. Dalībnieku reģistrēšanās beigu termiņš ir 2019. gada 31. jūlijs, plkst. 23.59. 

5.5. Dalības maksas apmērs tiek noteikts 25.00 EUR no komandas. Dalībnieki var saņemt 50% 

atlaidi dalības maksai kādā no sekojošiem gadījumiem 

 5.4.1 Ja dalībnieki, kuri piedalījās iepriekšējā gada pasākumā Sienāzis - 2018, piesaka 

pasākumam Sienāzis 2019 “jaunu” dalībnieku komandu. 

 5.4.2 Ja dalībnieka dzīvesvieta un zāles pļāvējs tiek transportēts uz pasākuma norises 

vietu no vairāk kā 150 km attāluma. 

5.6. Dalībnieku skaits, tiek ierobežots līdz maksimālajam dalībnieku skaitam 50. Pieteikumi, 

kuri tiks saņemti virs 50, dalība pasākumā tiks atteikta. 

 

6. SACENSĪBU KĀRTĪBA 

6.1 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.  

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

kolēģiju. 

6.3 no plkst. 11:30 sacensības – septiņas disciplīnas ar katras disciplīnas un kopvērtējuma uzvarētāju 

noteikšanu: 
6.4 ap plkst. 21.00 apbalvošanas ceremonija 

 

7 OBLIGĀTAIS DALĪBNIEKA KOMANDAS INVENTĀRS 

7.2 Mauriņa traktors 

7.3 Pilna mauriņa traktora bāka ar degvielu  

7.4 Degvielas rezerve 5L.  

7.5 Velosipēda, motocikla vai cita ķivere  

 

8 MAURIŅA TRAKTORU TEHNISKIE IEROBEŽOJUMI 

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

sekojošām prasībām: 

8.2.1 Ir darba kārtībā esoša zāles pļaušanas iekārta, 

8.2.2 Motora jauda nepārsniedz 25 Hp vai 18,5 kW 

8.2.3 Ir piekabes stiprināšanas tehniskais risinājums 

8.2.4 Nav pārbūves pazīmju un tas atbilst ražotāja rūpnieciskajam vizuālajam un 

tehniskajam izskatam. 

8.3 Nav aizlieguma attiecībā uz pretslīdes ķēžu izmantošanu traktoru riteņiem. 

 

 

9 VĒRTĒŠANA 

9.2 Katra disciplīna tiek vērtēta atsevišķi un tiek sadalītas vietas no 1 – 50 vietai (atkarīgs no 

dalībnieku skaita. 

9.3 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 līdz brīdim, kad kāds no dalībniekiem 

sasniedz trīs uzvaras. 

 

 

 

10 DROŠĪBAS PASĀKUMI 



10.2 Dalībniekiem pasākuma laikā pārvietojoties ir jāievēro visi ceļu satiksmes noteikumi 

(CSN). 

10.3 Visiem pasākuma dalībniekiem jāievēro organizatoru noteiktās prasības pasākuma 

gaitā.  

10.4 Katrs dalībnieks ir atbildīgs par savu un pasākuma apmeklētāju drošību. 

10.5 Dalībniekiem obligāti jālieto aizsargķiveres, kur to ir noteicis pasākuma organizators. 

Par to nelietošanu dalībnieks var tikt diskvalificēts no disciplīnas. 

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

medikamentu lietošanu. 

10.7 Par nepieciešamās medicīniskās palīdzības sniegšanu pasākuma norises gaitā dalībnieki 

informē pasākuma vietas medpunkta personālu. 

 

 

11 ATBILDĪBA 

11.2 Sacensību dienā katrs dalībnieks ar savu parakstu apstiprina, ka ir iepazinies un 

apņemas ievērot doto pasākuma nolikumu, tehniskās prasības un sacensību rīkotāja 

norādījumus. 

11.3 Organizatori ir tiesīgi šī nolikuma pārkāpuma gadījumā diskvalificēt dalībnieka 

komandu. 

11.4 Nav atļauta alkohola lietošana sacensību laikā. 

11.5 Neparedzētu apstākļu gadījumā, organizatori var manīt nolikumu, par to informējot 

sacensību dalībniekus. 

11.6 Pasākuma inventāra sabojāšanas vai nozaudēšanas gadījumā dalībnieki apņemas 

atmaksāt pilnu tā vērtību. 

 

Organizatoriskie jautājumi: 

Aigars Klucis – mob. t. +371 29597049 


