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Priekšvārds 
 

Visas iedomājamās iespējamības paredzēt nav iespējams ne šajos, ne 

Starptautiskās Jāšanas sporta federācijas (turpmāk - FEI) noteikumos. Ja šajos 

noteikumos nav nosacījuma, kas attiektos uz kādu no īpašajiem gadījumiem, vai, ja 

noteikumu interpretācija noved pie nepārprotamas netaisnības, atbildīgo personu 

pienākums ir pieņemt lēmumu, kas ir saprātīgs, godīgs un taisnīgs, pēc iespējas 

tuvāk atspoguļo FEI un Latvijas Republikas Nacionālos noteikumus pajūgu 

braukšanas sacensībām (turpmāk – LR Nacionālie noteikumi).  

 

Noteikumu mērķis 
 

Pajūgu braukšanas sacensības Latvijā notiek pēc FEI Pajūgu braukšanas un 

FEI Vispārējiem noteikumiem, izņemot tos punktus, kas minēti LR Nacionālajos 

noteikumos.  
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I Nodaļa. Pajūgu braukšanas sacensību noteikumi 
 
1. Klases, kategorijas un līmeņi 
 

1.1. Sacensības notiek: visās kategorijās, kas noteiktas FEI noteikumos (Seniori, 

Jaunie braucēji, Juniori, Bērni, Para–pajūgu braucēji, Jaunie zirgi/poniji) un 

papildus Amatieru kategorijā.  

1.1.1. Amatieru kategorijā var startēt jebkurš braucējs, kurš nav piedalījies  FEI 2* 

līmeņa sacensībās. 

1.1.2. Junioru un Jauno braucēju kategorijas dalībnieki startē vienā konkurencē – 

Jaunie braucēji. 

1.2. Senioru kategorijā sacensības notiek visās klasēs, kas noteiktas FEI 

noteikumos. Pārējām kategorijām visās klasēs zirgi un poniji startē vienā 

konkurencē, laika normas zirgiem un ponijiem tiek aprēķinātas atbilstoši 

attiecīgajai klasei.  

1.3. Sacensības notiek trīs sarežģītības līmeņos 1* A, 1*B, C, 2* un 3*. Līmeņi un 

sacensību formāti tiek noteikti atbilstoši Latvijas Jātnieku federācijas (turpmāk-

LJF) ieskaites sacensību rīkošanas nosacījumu nolikumam, kas nosaka arī 

ieskaites sacensību nolikuma izstrādi. 

1.4. Dalībnieki sacenšas šādās kategorijās, līmeņos un klasēs:  

Kategorija Līmeņi Klases 

Seniori 1* A, 1* B, 1* C, 2* A, 2* 
B, 3* 

H1 (zirgu vienjūgi) 

H2 (zirgu divjūgi) 

H4 (zirgu četrjūgi) 

P1 (poniju vienjūgi) 

P2 (poniju divjūgi) 

P4 (poniju četrjūgi) 

Jaunie braucēji 1*, 2* HP1, HP2, HP4 (vienā 

konkurencē) 

Bērni 1*, 2* HP1 (vienā konkurencē) 

Para-pajūgu braucēji 1*, 2* HP1 (vienā konkurencē) 

Jaunie zirgi/poniji 1* 2* HP1, HP2, HP4 (vienā 

konkurencē) 

Amatieri 1* A, 1* B, 2* HP1, HP2, HP4 (vienā 

konkurencē) 

 



5 

 

 
 

2. Dalībnieki 
 

2.1. Dalībnieku un palīgu vecums tiek noteikts saskaņā ar FEI noteikumiem 

(912.pants.).  

2.2. Dalībnieki, Jauno braucēju kategorijā piedalās no 15 līdz 21 gadiem.  

2.3. Dalībnieki, Bērnu kategorijā piedalās no 10 līdz 14 gadiem ar zirgu/poniju 

vienjūgiem.  

2.3.1. Dalībnieki maratonā Bērnu kategorijā drīkst piedalīties  no 12 gadu vecuma. 

2.3.2. Par bērna palīgu drīkst būt tikai trenējošais treneris, kurš ir vecāks par 18 

gadiem un ir ar pieredzi pajūgu braukšanā.  

2.3.3. Nepilngadīgiem dalībniekiem, ierodoties sacensību vietā, tiesnešu kolēģijas 

priekšsēdētājam jāiesniedz rakstiska vecāku atļauja dalībai sacensībās.  

2.4. Sacensībās viens dalībnieks katrā kategorijā, klasē un līmenī var piedalīties ar 

neierobežotu zirgu skaitu.  

2.5. Dalībnieks vai palīgs maratonā drīkst piedalīties vairāk kā vienu reizi. 

2.6. Para-pajūgu dalībnieks var izvēlēties kategoriju un līmeni, un startēt izmantojot 

kompensējošos palīglīdzekļus, kādi Para-pajūgu dalībniekam noteikti FEI 

starptautiskās klasifikācijas galvenajā sarakstā (atļautie palīglīdzekļi - 

Classification Master List of active Para-equestrian Driving Athletes) vai Para-

pajūgu dalībnieka pagaidu klasifikācijas kartītē, kā arī kompensējošos 

palīglīdzekļus un palīdzību kāda noteikta FEI pajūgu un Para-pajūgu 

braukšanas noteikumu 10.pielikumā.  

 

3. Zirgi un poniji 
 

3.1. Zirgu un poniju vienjūgu, divjūgu un četrjūgu klasēs drīkst piedalīties: 1* līmenī 

- no četru gadu vecuma, 1* B līmenī un 2* līmenī – no piecu gadu vecuma, 1* 

C līmenī un 3* līmenī no sešu gadu vecuma. 

3.2. Jauno zirgu/poniju kategorijā drīkst piedalīties četrus un piecus gadus veci 

zirgi un poniji. 

3.3. Ja divjūgā viens no zirgiem ir jaunzirgs piecus gadus vecs, bet otrs vecāks, 

tad sacensībās dalībnieks drīkst izvēlēties kategoriju, kurā startēt. 

3.4. Sešu gadus veci un vecāki zirgi/poniji var startēt divas reizes vienu vai divu 

disciplīnu sacensībās, kuras sastāv no manēžas braukšanas un konusu 

maršruta, kā arī kombinētajā maratonā. 
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3.5. Piesakot sacensībām poniju, tā pasē jābūt atzīmei par auguma kontroli. 

3.6. Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājs ir tiesības nozīmēt sertificētu zirgu vērtētāju 

poniju auguma kontrolmērījumiem. 

3.7. Dalību sacensībās ar ponijiem, kuru augstums skaustā  ir zem 120 cm 

vienjūgos un  ponijiem, kuru augstums skaustā ir zem 108 cm divjūgos, 

koordinē sacensību organizators. 

3.8.  Veterinārā apskate, izmeklēšana un novērošana stingri jāievēro visu 

sacensību laiku saskaņā ar Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) un LJF 

veterinārajām prasībām. Zirgu veterinārā izvade obligāta Latvijas Republikas 

Nacionālajā čempionātā. Sacensībās, kurās nav veterinārā izvade zirga 

apskate veicama aizjūgā pirms starta. 

 
4. Ekipējums  
 

4.1. Sacensībās atļauts izmantot jebkādas konstrukcijas ratus. Ratu platums nav 

ierobežots. Sacensībās atļautas jebkuras konstrukcijas riepas. 

4.2. Manēžas braukšanas sacensībās atļauts izmantot ratus bez lampām. 

4.3. Sacensību maratona daļā drīkst piedalīties tikai ar divu asu konstrukcijas 

ratiem. 

4.4. Ratu platums tiek mērīts tikai konusu sacensību veikšanai. 

 
5. Sacensības 
 

5.1. Manēžas braukšana notiek pēc FEI un LR Noteikumos iekļautām manēžas 

braukšanas shēmām. Shēmas pieejamas http://www.fei.org/fei/your-

role/organisers/driving/dressage-tests un LJF mājas lapas sadaļas – 

“NOTEIKUMI” apakš sadaļa “Latvijas Republikas Nacionālie noteikumi pajūgu 

braukšanas sacensībām”. 

5.2. Manēžas braukšanas shēmas sacensību organizators izvēlas saskaņā ar LJF 

ieskaites sacensību rīkošanas nosacījumu nolikumu. 

5.3. Bērnu kategorijas dalībniekiem manēžas braukšanas testa laikā palīgam 

atļauts dot mutiskus norādījumus. 

http://www.fei.org/fei/your-role/organisers/driving/dressage-tests
http://www.fei.org/fei/your-role/organisers/driving/dressage-tests
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II Nodaļa. Amatpersonas 
 
1. Amatpersonas 
 

1.2. Sacensību amatpersonas var būt jebkuras personas, kuras ir no FEI, LJF vai 

jebkuras citas valsts pajūgu braukšanas nacionālā amatpersonu saraksta.  

1.3. Manēžas braukšanas tiesneši (izņemot sacensību tiesnešu kolēģijas 

priekšsēdētājs) var būt jebkuras personas, kuras ir no FEI vai LJF un jebkuras 

citas valsts iejādes disciplīnas nacionālā amatpersonu saraksta. 

1.4. Tiesnešu palīgi un asistenti var nebūt no minētajiem sarakstiem un 

sacensībās strādā apstiprināto tiesnešu vadībā. 
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III Nodaļa Pielikumi 
 

1.pielikums  
Maratona laika karte 
 
2.pielikums 
Maratona posmu laika protokols 
 
3.pielikums 
Maratona šķēršļa tiesneša rezultātu lapa 
 
4.pielikums 
Šķēršļa tiesneša lapa, šķēršļu tiesnešu protokols 
 
5.pielikums 
Apstādinātā laika protokols 
 
6.pielikums 
Atpūtas laukuma laika protokols  
 
7.pielikums 
Pieteikums Nacionālās kategorijas tiesneša/asistenta pajūgu braukšanā statusa 
iegūšanai 
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1.pielikums 

1 Maratona laika karte 

 

Maratona laika karte 

 Laiks  Paraksti 

 Stunda
s 

Minūtes Sekundes 
Laika 

fiksētājs 
Palīgs 

Starts 
A 

      

Finišs 
A 

      

Starts 
B 

      

Finišs 
B 
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2.pielikums 

2 Maratona posmu laika protokols 

 
Laika fiksētāja vārds:__________________ 

 

 Posms:__________Starts:______Finišs:______ 
 

Lapa Nr. ________no________ 
 

Piezīme: Ierakstīt PIRMS tiek aizpildīta Maratona laika karte. 

 

Dalībnieka 
Numurs 

Zirgs / pajūgs apraksts 
Starta / finiša 

Laiks 
Piezīmes 

 
 

  

        :           : 
 

 
 

  

        :           : 

 

 
 

  

        :           : 

 

 
 

  

        :           : 

 

 
 

  

        :           : 
 

 
 

  

        :           : 

 

 
 

  

        :           : 

 

 
 

  

        :           : 

 

 
 

  

        :           : 

 

 
 

  

        :           : 

 

 
 

  

        :           : 

 

 
 

  

        :           : 

 

 
 

  

        :           : 

 

 
 

  

        :           : 

 

 
 

  

        :           : 

 

 
 

  

        :           : 

 

 
 

  

        :           : 
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 3 Maratona šķēršļa tiesneša rezultātu lapa 3.pielikums 
 

             MARATONA ŠĶĒRŠĻA TIESNEŠA REZULTĀTU LAPA 
MARATHON Obstacle judges score sheet 

Šķēršļa Nr. (Obstacle No.)    Dalībnieka Nr./Athelete No:                                                          Tiesnesis/Judge____    
 min sec 1/100 

Laiks/(Time)    

  
Soda punkti (Penalties) SP X 
1. Nokrīt kustīgais elements katrs gadījums (Dislodging a dislodgeable element per occurrence) 2  
2. Kustīgā elementa nokrišanas novēršana (Preventing dislodgeable element from being dislodged) 10  
3. Šķēršļa katras kļūdas labošana (Correcting each error of course) 20  
4. Neizbraukti visi vārti (Obstacle not taken) E  
5. Neizlabota kļūda (Uncorrected error of course) E  
6. Palīgs(-i) izkāpj katrs gadījums (Groom(s) dismounting each occasion) 5  
7. Braucējs izkāpj šķērslī (Athlete dismounting in a obstacle) 20  
8. Palīgs strādā ar grožiem vai izmanto pātagu, kad rati nav nekustīgi (Groom handling reins or brakes 
when carriage not stationary) 

20  

10. Palīgs ved zirgu cauri šķērslim (Groom leading a Horse through an obstacle) 25  
11. Braucēja vai palīga abas kājas ir uz šķēršļa elementa (Two feet on an Element of obstacle. (Athelete or 
groom)) 

5  

12. Palīgs kāpj pāri zirgiem vai dīstelei (Groom climbing over Horse back or down the pole in an 
obstacle) 

20  

13. Palīgs nav ratos, šķērsojot šķēšļa starta līniju (Groom(s) not on the carriage when crossing start of an 
obstacle) 

5  

14. Palīgs(-i) neatgriežas pajūgā ārpus šķēršļa (30 m atzīme) (Grooms not remounting on the carriage 
immediately outside of an obstacle) 

5  

15. Netiek izbraukts caur šķēršļa starta karodziņiem (Failing to pass through entry flags of an Obstacle) E  
16.Braucējs neapstājas, ja atsauc (Athlete fails to stop when recalled) E  
17. Neapstājas, ja zirga kāja ir pāri streņģei (Failing to stop for leg over trace) 30  
18. Neapstājas, ja zirga kāja ir pāri dīstelei, zveņģelei, ilksij (Failing to stop for leg over pole, lead bar or 
shaft) 

E  

19. Rati apgāžas (Carriage turned over) E  
20. Palīdzība no malas (Outside physical assistance) E  
21. Zirga izjūgšana un vešana (Disconnecting horses) E  
22. Laika ierobežojuma pārsniegšana (5min) (Time exceeding 5min) E  
23. Nav ķiveres vai muguras sarga (No Protective Headgear or no back or body protector) E  
24. Pārmērīga pātagas lietošana (Excessive whips use) X  

 

 

  

Apstādinātais laiks (mm:ss) 
Stop Time (mm:ss) 

 

            

 

Viss labi - OK 
Sarkanais punkts 
/Red dot  

 

 

 



12 

 

 

4.pielikums 

4 Šķēršļa tiesneša lapa, šķēršļu tiesnešu protokols 

 

Šķēršļa tiesneša lapa 
Šķēršļu tiesnešu protokols 

(Kontroles lapa) 

 

Šķēršļa numurs________________ 

 

Tiesnesis:___________________ 

 
Piezīme: Aizpildīt šos ierakstus PIRMS tiek nodota Šķēršļa tiesneša lapa. 

 

Dalībnieka 
Numurs 

Laiks 
uzņemts 

Pārvietojams 
elements 

Braukšanas 
sodi 

Apstādināts Piezīmes 

  

     :      : 
        

     :      : 

 

  

     :      : 

   

     :      : 

 

  

     :      : 

   

     :      : 

 

  

     :      : 

   

     :      : 

 

  

     :      : 

   

     :      : 

 

  

     :      : 

   

     :      : 

 

  

     :      : 

   

     :      : 

 

  

     :      : 

   

     :      : 

 

  

     :      : 

   

     :      : 

 

  

     :      : 

   

     :      : 

 

  

     :      : 

   

     :      : 

 

  

     :      : 

   

     :      : 

 

  

     :      : 

   

     :      : 

 

  

     :      : 

   

     :      : 

 

  

     :      : 

   

     :      : 
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5.pielikums 

5 Apstādinātā laika protokols 

 

Apstādinātā laika protokols 
 

Laika fiksētāja vārds________________________Datums______________ 
Apstādināt laiku tikai pilnās minūtēs vai pusminūtēs un paziņot dalībniekam 

Piezīme: Apstādināto laiku ierakstīt pirms ieraksts tiek reģistrēts Šķēršļu novērotāja protokolā 

Dalībnieka 
Nr. 

Zirga/pajūga apraksts 
Starta/finiša 

laiks 
Piezīmes 

       :         :  

       :         :  

       :         :  

       :         :  

       :         :  

       :         :  

       :         :  

       :         :  

       :         :  

       :         :  

       :         :  

       :         :  

       :         :  

       :         :  

       :         :  

       :         :  

       :         :  

       :         :  

       :         :  

       :         :  

       :         :  

       :         :  

       :         :  

       :         :  

       :         :  

       :         :  

       :         :  
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6.pielikums 

6 Atpūtas laukuma laika protokols 

 

ATPŪTAS LAUKUMA LAIKA PROTOKOLS 
 

Datums________________ 

Laika fiksētāja vārds________________ 

 

Piezīme: Laiks tiek fiksēts, kad dalībnieks ienāk Atpūtas laukumā. 7 minūšu laikā 

veicama atkārtota veterinārā pārbaude. 

Visiem dalībniekiem ir jāatstāj atpūtas laukums 10 min. laikā pirms B posma sākuma, 

vai arī ir jābūt nofiksētam, ka zirgs nav spējīgs startēt B posmā, to paziņojot galvenajam 

tiesnesim. 
 

Dalībnieka 
Nr. 

Laiks 
ienākot 

Veterinārā 
pārbaude 

Laiks 
izejot 

Piezīmes 
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7. pielikums 

7 Pieteikums Nacionālās kategorijas tiesneša/asistenta pajūgu braukšanā statusa 
iegūšanai 

Pieteikums Nacionālās kategorijas tiesneša/ asistenta pajūgu braukšanā 

statusa iegūšanai 

 

Ziņas par pretendentu 

Vārds Uzvārds  

Dzīvesvietas adrese  

Tālrunis  

E-pasta adrese  

Status  

 Tiesnesis 

 Tiesneša asistents 
 

Valodu prasmes  
 

 

 

 

 Latviešu 

 Angļu  

 Krievu  

 Cita (norādīt_______________) 
 

 

Īss darba pieredzes apraksts (zirgkopībā, jāšanas sportā, sacensību tiesāšanā, citā 

sporta veidā, sertifikāti) 

 

 

 

Kā esat iecerējis pilnveidot savas zināšanas un iemaņas tiesneša darbībā? 

 

 

Cik sacensībās sezonā plāno piedalīties? 

 

 

 

Pieteikumam pievienoto materiālu uzskaitījums 

1. ___ 

 

 

  

Aizpildot šo pieteikumu apliecinu vēlmi strādāt, mācīties, pilnveidot savas prasmes un 

zināšanas tālākai pajūgu braukšanas sporta attīstībai Latvijā. 

  

_____________ 

(datums) 

  

Pieteikumu formu sagatavojusi LJF Pajūgu braukšanas treneru, sportistu un tiesnešu padome 

 


