
Nacionālā manēžas braukšanas SHĒMA NR. 2
Manēžas braukšanas  tests četrus gadus veciem zirgiem

(Polija 2011, modificēta)  40x80m - 40x100 m

Dalībnieks: Dalībnieka Nr: 
Zirgs:

Tiesnesis pie:

KUSTĪBA VĒRTĒ IEZĪMES ATZĪME

1. AXGM

C

Iebraukšana darba rikšos 
bez apstāšanās
Pa labi

Braukšana taisni pa viduslīniju. Ieliekums. 
Impulss. Ritms.

2.
MF
FAK

Atvirzīšanās no sienas 10 m
Darba rikši

Figūras izpildes precizitāte, ieliekums, 
impulss, ritms.

3.
KXM

MC

Paplašināts rikšu solis - 
gaita
Darba rikši

Pāreja uz paplašinātu rikšu gaitu, 
paplašinājuma kvalitāte. Pāreja uz darba 
rikšiem. Impulss. Ritms.

4.

C

CH

Volts 30 m pa kreisi, volta 
laikā pakāpeniski samazināt
zirga kakla izstiepumu 
Darba rikši

Precizitāte, ieliekums. Pāreja uz darba 
rikšiem. Impulss. Ritms.

5.
HK
KAF

Atvirzīšanās no sienas 10 m
Darba rikši

Figūras izpildes precizitāte, ieliekums, 
impulss, ritms.

6.
FXH

HC

Paplašināts rikšu solis - 
gaita
Darba rikši

Pāreja uz paplašinātu rikšu gaitu, 
paplašinājuma kvalitāte. Pāreja uz darba 
rikšiem. Impulss. Ritms.

7.

C

CM

Volts 30 m pa labi, volta 
laikā pakāpeniski samazināt
zirga kakla izstiepumu 
Darba rikši

Precizitāte, ieliekums. Pāreja uz darba 
rikšiem. Impulss. Ritms.

8.

MRBP
PL
LI
IS
SEVK

Darba rikši
Pusvolts 20 m pa labi
Darba rikši
Pusvolts 20 m pa kreisi
Darba rikši

Figūru izpildes precizitāte, ieliekums, ritms, 
impulss. 

9.

KDX
X
XG
G

GHXFD

Darba rikši
Pāreja uz soļiem
Brīvi soļi
Apstāšanās 10 sek., turpināt
soļos
Brīvi soļi

Impulss, ritms, pāreja uz soļiem, soļu 
kvalitāte, atbrīvotība, brīvība. Pāreja uz 
apstāšanos. Nekustīgums, uzmanība. Pāreja 
uz soļiem.

10.
DX
X

Darba rikši
Apstāšanās, sveicināt

Ritms, impulss, braukšana taisni pa 
viduslīniju, pāreja uz apstāšanos, 
nekustīgums. 

11. BRAUCĒJS

Palīglīdzekļu izmantošana, grožu un pātagas 
turēšana, poza sēdeklī, precīza figūru un pāreju 
izpilde. Atzīmei ir jāatspoguļo patstāvīgais 
precizitātes līmenis un pāreju kvalitāte.

12.
VISPĀRĒJAIS IESPAIDS UN

PREZENTĀCIJA

Braucēja un palīga izskats, atbilstība, tīrība, 
saskaņotība ar aizjūgu un ratiem. 
Zirga(-u) fiziskā sagatavotība, saskaņotība un 
kondīcija, saskaņots visas ekipāžas kopskats. 
Harmonija starp braucēju un zirgu.  

Tiesneša  paraksts
Koeficients
1,3334 /120

No  poļu valodas tulkoja pajugubrauksana.com e-pasts: anda@pajugubrauksana.com  

10 Teicami          
9 Ļoti labi            
8 Labi                   
7 Diezgan labi     
6 Apmierinoši     
5 Pietiekami
4 Nepietiekami
3 Diezgan slikti
2 Slikti
1 Ļoti slikti
0 Nav izpildīts

Kļūdas shēmā, nepaklausība
un Palīga izkāpšana no ratiem:

1. gadījums - 5 sp □ 

2. gadījums - 10 sp □

3. gadījums  -  izslēgšana □

Citi soda punkti □
ATZĪMĒ Tiesnešu kolēģijas priekšsēdātājs!

Visu tiesnešu atzīmes summē un reizina ar 1,3334 dala ar 
tiesnešu skaitu un atskaita no 120 un iegūtai soda punktu 
summai pieskaita visus pārkāpumu soda punktus, ko 
piešķīris Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājs 

Tiesnesis
pie
C

sarkanais
punkts

mailto:anda@pajugubrauksana.com

