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Ievads

Šie Konkūra noteikumi (šeit un turpmāk – KN) ir spēkā no 2012. gada 1. janvāra.

Kaut gan šis buklets ietver detalizētus KN starptautiskajām sacensībām, tos jālasa
kopā ar FEI statūtiem, FEI Vispārējo reglamentu (VR), Veterināro reglamentu
(VetR) un visiem citiem pastāvošajiem FEI noteikumiem un priekšrakstiem. Šajos
noteikumos ir savstarpējas atsauces uz citu FEI noteikumu un priekšrakstu artikuliem
sekojošā kārtībā:

I   1-99 artikuls attiecas uz FEI Statūtiem;
II  100-199 artikuls attiecas uz FEI VR;
III 200-299 artikuls attiecas uz šiem KN;
IV 300-399 artikuls attiecas uz Konkūra čempionātu un spēļu noteikumiem;
V  1000-1099 artikuls attiecas uz FEI VetR.

KN nevar paredzēt katru iespējamību. Jebkuros neparedzamos un ārkārtas apstākļos,
fiziskai vai juridiskai personai jāpieņem lēmums, kas vislabāk atbilst sporta garam un
ir pēc iespējas tuvāk KN un VR nodomam. Ja KN ir palicis kaut kas izlaists, tad
interpretācijai jānotiek sporta garā, cik vien iespējams saderīgai ar citiem šo KN
nosacījumiem, citiem FEI noteikumiem un priekšrakstiem.

Lai teksts būtu īsāks, šajos  noteikumos izmantotā vīrišķā forma, ir jāinterpretē,
iekļaujot abus dzimumus. Ar lielo burtu sāktie termini ir definēti KN, VR vai Statūtos.

Piezīme: Izmaiņas noteikumos, kuras izdarītas pēc 2011. gada FEI Ģenerālās
asamblejas, šeit ir uzrakstītas sarkanā krāsā (FEI mājas lapā malā ir arī tieva, melna
vertikāla svītra). Vajadzētu pievērst uzmanību tam, ka ir vietas, kur teksts ir dzēsts,
daži noteikumi pārvietoti uz citiem artikuliem un ir radīti daži jauni artikuli.



6

FEI RĪCĪBAS KODEKSS ZIRGA AIZSARDZĪBAI

Starptautiskā jātnieku federācija (FEI) pieprasa no visiem, kas ir iesaistīti
starptautiskajā jāšanas sportā, stingri ievērot FEI rīcības kodeksu, atzīt un ņemt
vērā, ka zirga labsajūta ir primāra un nekādā gadījumā nedrīkst tikt pakļauta
sāncensības vai komerciālām interesēm.

1. Visos sagatavošanās un treniņu posmos sporta zirga labsajūta vērtējama
visaugstāk par visām citām prasībām.
a) Augsts zirgu aprūpes līmenis

Turēšanai stallī, barošanai un trenēšanai jābūt visaugstākajā līmenī, bez
kompromisiem attiecībā uz zirga labklājību. Sacensībās vai ārpus tām nav
pieļaujama nekādas darbības, kuras var būt par cēloni fiziskām vai mentālām
sāpēm.

b) Treniņu metodes
Zirgi var būt pakļauti tikai tādām treniņu metodēm, kuras atbilst viņu fiziskās
spējas un gatavības līmenim viņu attiecīgajā disciplīnā. Nav pieļaujama
nekādu apmācības metožu pielietošana, kura ir aizskaroša vai izsauc bailes vai
kurai zirgi nav pienācīgi sagatavoti.

c) Nagu kopšana un kalšana
Rūpēm par nagiem un kalšanai jābūt augstā līmenī. Kalšanai jābūt plānotai un
piemērotai, lai izvairītos no sāpju vai savainojuma riska.

d) Transports
Transportēšanas laikā zirgiem jābūt pilnībā pasargātiem pret traumām un
citiem veselības riskiem. Transporta līdzekļiem jābūt drošiem, labi
vēdināmiem, atbilstošiem augstiem standartiem, regulāri dezinficētiem un tos
jāvada kompetentam vadītājam. Vienmēr jābūt klāt lietpratīgiem cilvēkiem
zirgu pārvadāšanā, lai pārvaldītu zirgus.

e) Tranzīts
Visi ceļojumi ir rūpīgi jāplāno, un zirgiem regulāri jāļauj atpūsties ar pieeju
pārtikai un ūdenim atbilstoši, kā to nosaka pastāvošie FEI priekšraksti.

2. Zirgiem un sportistiem jābūt labā sportiskā formā, kompetentiem, ar labu
veselību, pirms dot atļauju startēt.
a)   Sportiskā forma un kompetence

Sacensībās atļauts piedalīties zirgiem ar labu sportisko formu un kompetenci
pierādījušiem jātniekiem.

b) Veselība
Neviens zirgs, uzrādošs slimības simptomus, klibumu vai citas novirzes no
normālā klīniskā stāvokļa, nedrīkst piedalīties vai turpināt piedalīties
sacensībās, ja tas saistīts ar jebkāda veida kompromisu attiecībā uz zirga
labklājību. Kad vien ir kādas šaubas, jāmeklē veterinārārsta palīdzība.

c) Dopings un medikamenti
Dopinga lietošana un ļaunprātīgs medikamentu pielietojums ir nopietns zirga
aizsardzības rīcības kodeksa pārkāpums. Pēc jebkuras veterinārās iejaukšanās,
ir nepieciešams pietiekami ilgs laiks, lai zirgam ļautu pilnībā atveseļoties
pirms sacensībām.

d) Ķirurģiskas darbības
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Jebkuras ķirurģiskas darbības, kuras apdraud zirga labturību vai citu zirgu
un/vai sportistu drošību, nav atļautas.

e) Grūsnas ķēves/ ķēves ar kumeļiem
Ķēves pēc ceturtā grūsnības mēneša un ķēves ar zīdāmiem kumeļiem
sacensībās nedrīkst piedalīties.

f) Ļaunprātīgi vadības līdzekļi
Ļaunprātīga dabisku vai mākslīgu zirga vadības līdzekļu izmantošana nav
pieļaujama.

3. Sporta pasākumi nedrīkst nodarīt kaitējumu zirga labklājībai.
a)   Sacensību laukumi

Zirgi jātrenē un tiem jāpiedalās uz piemērotiem un drošiem laukumiem.
Šķēršļiem jābūt ražotiem domājot par zirga drošību.

b) Laukumu virsma
Soļošanai, trenēšanai un sacensībām paredzētajiem laukumiem jābūt tādiem,
lai pēc iespējas samazinātu tos faktorus, kuri var būt par cēloni
savainojumiem. Īpaša uzmanība jāpievērš laukumu sagatavošanai, grunts
sastāvam un to uzturēšanai.

c) Ekstremāli laika apstākļi
Sacensības nedrīkst norisināties ekstremālos laika apstākļos, ja ir draudi zirga
labturībai vai drošībai. Jābūt nodrošinātiem apstākļiem, lai pēc sacensībām
būtu iespējams ātri atdzesēt zirgus.

d) Zirgu izvietošana sacensībās
Staļļiem jābūt drošiem, higiēniskiem, ērtiem, labi vēdināmiem un pietiekami
lieliem, ņemot vērā zirga tipu un uzvedību. Tīrai, labas kvalitātes un atbilstošai
barībai un pakaišiem, svaigam ūdenim un iespējai aplaistīt zirgu vienmēr jābūt
pieejamai.

e) Piemērotība ceļošanai
Pēc sacensībām zirgam jābūt labā sportiskā formā, lai ceļošana notiktu
saskaņā ar FEI direktīvām.

4. Jāpieliek visas pūles, lai būtu droši, ka zirgiem tiek veltīta pienācīga uzmanība pēc
sacensībām, un pret viņiem ir humāna attieksme, arī kad sacensību karjera
beigusies.
a)   Veterinārā palīdzība

Visās sacensībās jābūt pieejamai veterinārajai palīdzībai. Ja sacensību laikā
zirgs ir traumējies vai pārguris, jātniekam jānokāpj no zirga un jāvēršas pēc
palīdzības pie veterinārārsta.

b) Veterinārās klīnikas
Ja nepieciešams, zirgs jāaiztransportē uz tuvāko veterināro klīniku, lai izdarītu
nepieciešamo slēdzienu un sniegtu palīdzību. Pirms transportēšanas
savainotajam zirgam ir jāveic nepieciešamā ārstēšana.

c) Sacensību traumas
Sacensību incidentos iegūtās traumas ir jānovēro. Laukuma virsmas stāvolis,
sacensību biežums un citi riska faktori ir jāapzina, lai atrastu veidu kā
samazināt traumas.

d) Eitanāzija
Ja iegūtā trauma ir pārāk smaga, un zirgam nepieciešams izdarīt eitanāziju,
veterinārārstam, cik ātri vien iespējams, jāizdara viss, lai samazinātu ciešanas.

e) Pensija
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Jāpieliek visas pūles, lai būtu droši, ka zirgiem pēc sporta karjeras beigām
tiktu veltīta pienācīga uzmanība un humāna izturēšanās.

5. FEI mudina visas sportā iesaistītās puses sasniegt visaugstāko izglītības līmeni to
kompetences jomā.

Rīcības kodekss zirga aizsardzībai periodiski var tikt pārskatīts un visi
interesentu viedokļi ir laipni gaidīti. Īpaša uzmanība tiks veltīta jaunākajiem
zinātniskajiem pētījumiem par zirga labklājību.

Šis kodekss ir izlasāms arī Starptautiskās jātnieku federācijas mājas lapā.
www.fei.org.

(Federation Equestre International, HM King Hussein I Buildig, Chemin de la
Joliette, 1006 Lausanne , Switzerland).

JURIDISKAJOS JAUTĀJUMOS IZMANTOJAMA TIKAI ANGĻU VALODAS
AUTORIZĒTĀ VERSIJA.
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SADAĻA  I PRIEKŠVĀRDS

Artikuls 200 VISPĀRĒJĀS  PRASĪBAS

1. Šķēršļu pārvarēšanas sacensības ir tādas sacensības, kur jātnieka un zirga
kombinācija tiek pārbaudīta dažādos apstākļos maršrutā, kurš sastāv no šķēršļiem.
Šajās pārbaudēs ir jāparāda zirga brīvība, tā enerģija, prasme, ātrums un
paklausība lēcienā un jātnieka prasme jāt. Ir būtiski, ka stingri un detalizēti KN ir
izveidoti, lai regulētu sacensības.

2. Ja dalībnieks izdara tādas kļūdas, kā šķēršļa gāšana, zirga atteikšanās, laika
normas pārsniegšana u.c., viņš tiek sodīts. Par sacensību uzvarētāju kļūst
dalībnieks, kurš, atkarībā no sacensību veida, saņem vismazāk soda punktu, beidz
maršrutu visātrāk vai saņem visvairāk gratifikācijas punktu.

3. Dažādība konkūra sacensībās ir atbalstāma. Tāpēc, lai gan KN nodoms ir
standartizēt konkūra sacensībās pielietojamos noteikumus un priekšrakstus, tas
nenozīmē, ka vajadzētu standartizēt sacensības šķēršļu pārvarēšanā, jo tieši
sacensību dažādība nodrošina tādu svarīgu elementu, kā dalībnieku un skatītāju
interesi.

4. Citas sacensības var tikt atļautas pēc Konkūra direktora konsultācijām ar Konkūra
komitejas priekšsēdētāju, ja šo sacensību nosacījumi atbilst VR un KN noteikumu
prasībām. Detalizētiem katru sacensību nosacījumiem jābūt skaidri izklāstītiem
sacensību nolikumā un programmā. Organizatoriem ir aizliegts sarīkot izklaides
sacensības (show klase), ja FEI nav apstiprinājusi šo sacensību sarīkošanas
nosacījumus. Organizatori, kuri vēlas sarīkot starptautiskas sacensības
piecgadīgiem zirgiem, ar savas nacionālās federācijas starpniecību (šeit un
turpmāk NF) vēršas FEI atļaujas saņemšanai. Šādu sacensību sarīkošanas
nosacījumiem jābūt FEI rakstiski apstiprinātiem.

5. Sacensībām jābūt taisnīgām visiem dalībniekiem. Lai to sasniegtu, ir atļauts
izmantot visu iespējamo tehnisko palīdzību, ieskaitot, bet neaprobežojoties,
oficiālos video ierakstus, (par oficiāliem video ierakstiem tiek uzskatīti ieraksti,
kurus veikusi televīzija vai organizācijas komitejas nolīgta ierakstu kompānija).
Saskaņā ar FEI noteikumiem un priekšrakstiem, video ieraksti var tikt pieņemti 30
minūšu laikā pēc oficiālo rezultātu paziņošanas. Lēmumu par video ierakstu
izmantošanu pieņem tikai Galvenās tiesnešu kolēģijas prezidents. Ja pēc rezultātu
paziņošanas, Galvenā tiesnešu kolēģija nolemj izdarīt izmaiņas, pamatojoties uz
video ieraksta liecībām, ierakstā jābūt redzamiem neapstrīdāmiem pierādījumiem,
ka sākotnējais lēmums ir bijis nepareizs. Video izmantošanai vienmēr jābūt
piemērojamo noteikumu robežās un tā nekad nedrīkst mainīt pastāvošos
noteikumus. Attiecībā uz ūdens šķērsli, ūdens šķēršļa tiesneša lēmums ir galīgais
(skat. KN art. 211.8)

6. Izdevumi.
6.1. Komandu vadītāji, komandu veterinārie ārsti, sportisti, jātnieku palīgi (šeit un

turpmāk - grūmi) un zirgi.
6.1.1. Senioru pasaules un kontinentālo čempionātu organizācijas komitejas

pienākums ir nodrošināt komandu vadītājus, komandu veterinārārstus,
sportistus un oficiālo komandu zirgus un grūmus ar dzīvošanu un ēšanu
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sākot ar vienu dienu pirms zirgu izvades un beidzot ar vienu dienu pēc
sacensībām un ceļa izdevumu segšanu komandu vadītājiem, komandu
veterinārārstiem, oficiālo komandu sportistiem un zirgiem, to grūmiem,
no NF rīkotājas valsts  pierobežas. Organizācijas komitejai jāsedz
ceļojuma, ieskaitot ielādēšanu un izlādēšanu no lidmašīnas vai kuģa,
izmaksas no robežas vai ierašanās vietas līdz sacensību vietai. Šādi
nosacījumi ir arī atpakaļceļā.

6.1.2. CSIO sacensību organizācijas komitejai ir pienākums nodrošināt
oficiālo komandu vadītājus, sportistus un  zirgus un grūmus ar dzīvošanu
un ēšanu sākot ar vienu dienu pirms sacensībām un beidzot ar vienu
dienu pēc sacensībām. Ceļojuma izmaksu segšana CSIO sacensībām nav
obligāta. Tādi paši nosacījumi, daļēji vai pilnā apmērā, pēc organizācijas
komitejas ieskatiem, var tikt piedāvāti jebkuram individuālam sportistam,
kurš tiek uzaicināts papildus pie oficiālajām komandām CSIO
sacensībās.

6.1.3. Par izdevumiem FEI čempionātiem, FEI pasaules kausa fināliem un
olimpiskajām spēlēm, skatieties noteiktajos noteikumos šiem
pasākumiem. Izdevumi reģionālajiem čempionātiem un spēlēm tiek
atstāti organizācijas komitejas ziņā.

6.1.4. Organizācijas komiteja nav atbildīga par izdevumu segšanu citā laika
periodā, ārpus nolikumā  norādītā, kā arī, tā nesedz ceļošanas un
dzīvošanas izdevumus citām personām, kuras var būt saistītas ar
oficiālajām komandām.

6.1.5. Ja FEI noteikumos un priekšrakstos nav speciālu prasību, tad ceļojuma
un dzīvošanas izmaksas sportistiem un grūmiem, kā arī boksu un zirgu
barības izmaksas tiek norādītas nolikumā, un tām ir jābūt samērojamām
ar reālajām izmaksām.

7. Ja FEI ir pamats domāt,  ka  organizācijas  komiteja nespēs pildīt savas finansiālās
saistības, nacionālajai federācijai būs jāiesniedz finansiālās garantijas, tādas kā
bankas garantija vai garantija ar darījuma konta starpniecību. Sacensību nolikumā
būs jāiekļauj informācija par to, vai pasākumam ir vai nav finansiālas garantijas.
Ja FEI uzzinās, ka organizācijas komiteja sacensībās varētu nenokārtot naudas
balvu maksājumus, sportisti saņems informāciju par to no savām nacionālajām
federācijām. Ja, neskatoties uz veiktajiem pasākumiem, organizācijas komiteja
neizpildīs savas finsiālās saitības attiecībā uz FEI un sportistiem, tad tai nebūs
atļauts organizēt citus pasākumus, līdz visi parādi būs dzēsti; turklāt, organizācijas
komitejai, kura gribēs organizēt sacensības, un nacionālajai federācijai,
sacensībām paredzētais kopējais balvu fonds būs jānostiprina kopējā kontā, pirms
laika.

SADAĻA  II SACENSĪBU UN TRENIŅU LAUKUMI

Artikuls 201. SACENSĪBU LAUKUMS, TRENIŅU LAUKUMI
UN IESILDĪŠANĀS ŠĶĒRŠĻI

1. Sacensību laukumam jābūt norobežotam. Kad zirgs atrodas sacensību laukumā,
visām ieejām un izejām jābūt noslēgtām.
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2. Slēgta sacensību laukuma izmēram jābūt vismaz 1200 m2 lielam, ar ne mazāk kā
20 m garu īso sienu. Vaļējā sacensību laukuma izmēram jābūt vismaz 4000 m2

lielam, ar ne mazāk kā 50 m garu īso sienu. Šo noteikumu izņēmumu, ja apstākļi ir
pamatoti, var atļaut FEI Konkūra direktors kosultējoties ar Konkūra komitejas
priekšsēdētāju.

3. Treniņu laukumi.
Organizācijas komitejai jānodrošina vismaz viens vingrinājumu vai treniņu
laukums, pietiekoši liels labiem treniņu apstākļiem. Tur jābūt vismaz vienam
svērteniskam un vienam platuma šķērslim. Laukuma pamatam jābūt labā stāvoklī.
Ja laukumā nodarbojas liels dalībnieku skaits un ir vieta, jāuzstāda papildus
šķēršļi. Visiem šķēršļiem jābūt parasti veidotiem un apzīmētiem ar sarkanajiem un
baltajiem karogiem. Tomēr karogi var tikt aizvietoti ar lentu vai krāsojumu tādā
veidā, lai vējtveru vai statīvu augšējā daļa būtu balta vai sarkana.

Ja vietas pietiekoši, un dalībnieku daudz, var tikt ierādīts papildus treniņu
laukums.

4. Iesildīšanās šķēšļi.
Pielietot materiālus šķēršļiem, kas atšķiras no organizācijas komitejas
piedāvātajiem, ir kategoriski aizliegts, un par šādu rīcību draud diskvalifikācija
un/vai naudas sods (skat. KN art. 242.2.6 un 240.1.5). Iesildīšanās šķēršļus drīkst
pārvarēt tikai ar karogiem norādītajā virzienā. Neviena iesildīšanās šķēršļa daļa
nedrīkst būt papildus fiziski pieturēta.
4.1. Atlēciena pusē šķērslim veidojot vērtētāju, to var veidot tieši zem šķēršļa

pirmā elementa vai ne tālāk par 1 metru. Ja tāds vērtētājs ir priekšā, tad
vajadzības gadījumā tādu pašu var veidot aiz šķēršļa piezemēšanās pusē
identiskā distancē, ne tālāk par 1 metru.

4.2. Jebkuram 1,30m vai augstākam šķērslim jābūt ar minimums divām kārtīm uz
kārts turētājiem šķēršļa atlēciena pusē, neatkarīgi no tā, tiek vai netiek
izmantota kārts uz zemes. Apakšējai kārtij vienmēr jābūt zemākai par 1,30m.

4.3. Ja krustojošās kārtis ir šķēršļa augstākais punkts, tad tām jākrīt katrai
atsevišķi. Kārts augšējam galam jāatrodas uz atbalsta. Tomēr, aiz krustojošām
kārtīm var būt arī horizontāla kārts, bet tad tai jāatrodas vismaz 20 cm
augstāk par kāršu krustojuma punktu.

4.4. Šķēršļa augstākām kārtīm vienmēr jāatrodas abos galos uz kārts atbalsta. Ja
kārts atrodas uz atbalsta malas, tad tai vienmēr jābūt uz tālākās malas, nekad
uz tuvākās.

4.5. Sacensībās, kur maksimālais šķēršļu augstums ir līdz 140 cm vai zemāks,
iesildīšanās šķēršļi nevar pārsniegt augstumu un platumu vairāk par 10 cm no
sacensību faktiskā augstākā un platākā šķēršļa Ja sacensību augstākais
šķērslis ir virs 140 cm, tad iesildīšanās šķēršļi nevar pārsniegt izmērus, 160
cm augstumā un 180 cm platumā.

4.6. Nav atļauts ar zirgu soļot pāri kārtīm, ja viens vai abi kārts gali ir pacelti vai
novietoti uz kārts turētājiem.

4.7. Organizācijas komiteja var piedāvāt materiālus ūdens grāvja imitācijai.

5. Vingrinājumu treniņi.
5.1. Dalībnieki var trenēt savus zirgus ar vingrinājumu paņēmieniem, izmantojot

kavaleti un atstarpju kārtis, bet šķēršļu augstums šim nolūkam nedrīkst
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pārsniegt 130 cm augstumā. Izmantojot šādus šķēršļus, dalībnieks nedrīkst
pārkāpt noteikumus par zirga „piesisšanu” (skat. KN art. 243.2.1).

5.2. Atstarpju kārtis: ja ir pietiekoši vietas, tad atsevišķas kārtis var tikt izmantotas
un atrasties uz zemes atspēriena pusē, ne tuvāk par 2,50 m pirms vertikālā
šķēršļa, kas nepārsniedz 130 cm augstumu. Piezemēšanās pusē kārts nedrīkst
būt tuvāk par 2,50 m, ja lec no rikšiem vai 3,00 m ja lec kentera (canter)
gaitā.

5.3. Vingrinājumi un treniņi: ikreiz, kad iespējams, sportistiem jādod iespēja veikt
treniņu no rītiem, stjuarta (tiesneša – inspektora) klātbūtnē. Jātnieki var
mainīt šķēršļus, nepārkāpjot KN artikulu 201.4, 201.5 un 201.6 nosacījumus.

6. Sistēmas ir atļauts izmantot vienīgi tik garas, cik atļauj telpa, un ja sistēmas
būvētas ar pareiziem attālumiem. Materiālu nodrošina organizācijas komiteja.
Ja treniņu laukums ir pārpildīts, tad sportistiem atļauts izmantot tikai atsevišķus
šķēršļus.

7. Treniņu  laukumam (-iem) to izmantošanas laikā vienmēr jābūt stjuarta
pārraudzītam.

Artikuls 202. SACENSĪBU LAUKUMA UN
IESILDES ŠĶĒRŠĻA PIEEJAMĪBA

1. Sacensību laukumā dalībnieki kājām drīkst ierasties tikai vienu reizi, ieskaitot arī
pārlekšanas. Ieejai sacensību laukumā jābūt noslēgtai ar uzrakstu „Laukums
slēgts”. Uzrakstam jābūt novietotam pie ieejas vai redzamā vietā laukuma vidū.
Atļauju uziet uz sacensību laukuma dod Galvenā tiesnešu kolēģija ar zvanu un
novieto uzrakstu „Laukums atklāts”. Atļaujai jābūt dotai arī ar vispārējās
publiskās informācijas sistēmu.
Tomēr, divu hitu sacensībās ar atšķirīgiem maršrutiem, dalībnieki pirms otrā hita
var apskatīt maršrutu uzejot uz sacensību laukuma.

2. Slēgtajos sacensību laukumos, kur iesildīšanās iespējas ierobežotas, organizācijas
komiteja ar Galvenās tiesnešu kolēģijas piekrišanu, var dot speciālu atļauju
izmantot sacensību laukumu zirgu iesildīšanai noteiktos laikos.

3. Ja treniņu laukumi ir neatbilstoši vai nevar būt izmantoti, mēģinājuma šķērslim,
kurš neietilpst maršrutā, jābūt novietotam sacensību laukumā. Visos citos
gadījumos, jebkurās sacensībās, fakultatīvie vai iesildīšanās šķēršļi nav atļauti.
Zināmās speciālajās sacensībās (ieskaitot, bet neaprobežojoties, „Seši šķēršļi
taisnē” vai „Varenības pārbaude”), Galvenā tiesnešu kolēģija var nolemt, ka
sacensībās palikušajiem dalībniekiem pēc pirmās vai otrās pārlekšanas jāpaliek
sacensību laukumā. Šajā gadījumā, Galvenajai tiesnešu kolēģijai ir jāatļauj
sacensību laukumā novietot iesildes šķērsli.

4. Iesildes šķērslim jābūt ne lielākam par 1,40 m augstumā un 1,60 m platumā, vai
vienkārši svērteniskam šķērslim. Šķērslim jābūt apzīmētam ar sarkanu un baltu
karogu un nenumurētam. Sacensību laikā izmērus mainīt aizliegts.
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Atļauti tikai divi šķēršļa pārvarēšanas mēģinājumi. Vairāk kā divu mēģinājumu
gadījumā draud naudas sods papildus ar iespējamu diskvalifikāciju (skat. KN art.
242.2.3 un 240.1.6).
Lēciens pāri mēģinājuma šķērslim pretējā virzienā draud ar diskvalifikāciju (skat.
KN art. 242.2.7).
Sākot ar Galvenās tiesnešu kolēģijas signālu, šo lēcienu veikšanai, dalībnieka
rīcībā ir maksimāli 90 sekundes.
Šķēršļa sagāšana, atteikšanās vai aizjāšana garām, tiek ieskaitīta kā mēģinājums.
Ja atteikšanās saistīta ar šķēršļa sagāšanu vai nobīdi, tad šķērslis ir jāatjauno un
dalībniekam atļauts otrais un noslēdzošais mēģinājums. Šķēršļa atjaunošanai
patērētais laiks netiek ieskaitīts.
Galvenā tiesnešu kolēģija dod zvana signālu startam pēc tam, kad dalībnieks ir
izdarījis divus mēģinājumus vai 90 sekundes pēc signāla. Pēc starta signāla, ja
dalībnieks veicis tikai vienu mēģinājumu, viņš var veikt otro mēģinājumu, bet
starta līniju viņam jāšķērso 45 sekunžu laikā pareizajā virzienā, citādi sākas hita
laiks (skat. KN art. 203.1.2).

5. Dalībnieks nedrīkst lēkt pāri sacensību laukumā novietotam šķērslim vai mēģināt
to pārlēkt parādes laikā pirms sacensībām. Šo noteikumu neievērošanas gadījumā
dalībniekam draud diskvalifikācija (skat. KN art. 242.2.4).

6. Uzvarētājs ar Galvenās tiesnešu kolēģijas atļauju var pārlēkt vienu šķērsli presei,
ja šis šķērslis neietilpst nākošajā maršrutā, bet šāda prakse nav atbalstāma.

Artikuls 203. ZVANS

1. Zvans tiek izmantots sakariem ar dalībnieku. Atbildīgs par tā pielietošanu ir viens
no Galvenās tiesnešu kolēģijas biedriem.
Zvanu pielieto:
1.1. Dodot atļauju dalībniekam ieiet sacensību laukumā, kad tas ir gatavs apskatei

(skat. KN art. 202.1) un signalizējot par apskates laika beigām;
1.2. Dodot starta signālu un aktivizējot elektronisko taimeri, kurš rāda un skaita

atlikušās 45 sekundes, un kuram jābūt uzstādītam sacensību laukuma tuvumā.
45 sekunžu atskaites taimeris rāda, cik daudz laika dalībniekam atlicis līdz
hita sākumam. Galvenajai tiesnešu kolēģijai ir tiesības pārtraukt 45 sekunžu
atskaiti neparedzētu apstākļu gadījumā. Neierobežoti incidenti, ne tikai tādi
kā nepaklausības un kritieni laikā no signāla startam līdz starta līnijas
šķērsošanai pareizajā virzienā, netiek sodīti. Atkārtota starta līnijas
šķērsošana pareizajā virzienā, pēc zvana, tiek uzskatīta par nepaklausību.
Galvenajai tiesnešu kolēģijai, ja to attaisno situācija, ir tiesības apturēt startu
un dot jaunu signālu laika atskaitei.

1.3. Apturot dalībnieku jebkurā gadījumā vai neparedzētā incidentā un dodot
atļauju dalībniekam turpināt maršrutu pēc apturēšanas (skat. KN art. 217.4 un
233);

1.4. Norādot dalībniekam, ka šķērslis ir gāzts pēc zirga nepaklausības un tas ir
jāatjauno (skat. KN art. 233).

1.5. Ar atkārtotiem un ilgstošiem zvana signāliem norādot, ka dalībnieks ir
izslēgts.
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2. Ja dalībnieks nepakļaujas zvana signāliem apstāties, viņš var būt izslēgts pēc
Galvenās tiesnešu kolēģijas ieskatiem (skat. KN art. 241.4.5), izņemot teiktajam
KN art. 233.2.

3. Ja pēc apturēšanas dalībnieks, nesagaidījis atļauju pārlec vai mēģina pārlēkt, viņš
ir izslēdzams (skat. KN art. 241.3.14).

Artikuls 204. MARŠRUTA  MĒRĪŠANA

1. Pirms sacensību sākuma Galvenajai tiesnešu kolēģijai jāveic maršruta pārbaude.
Maršruts ir trajektorija, pa kuru dalībniekam jājāj sacensību laikā no starta karogu
līnijas šķērsošanas pareizajā virzienā līdz finiša līnijai. Garumam jābūt izmērītam
ar precizitāti līdz vienam metram, sevišķi pagriezienos, pa zirga normālo
virzīšanās līniju. Šai normālajai virzīšanās līnijai jāiet caur šķēršļa vidu.

2. Čempionātos, olimpiskajās spēlēs, Nāciju kausos un „Grand Prix” sacensībās
Galvenās tiesnešu kolēģijas prezidentam vai viņa pārstāvim jāpārliecinās, vai
maršruta sastādītājs ir pareizi izmērījis maršrutu. Izņēmuma gadījumos, Galvenā
tiesnešu kolēģija var izmainīt laika normu apstākļos, kuri minēti zemāk KN art.
204.3.

3. Ja sacensības sākušās, tikai Galvenā tiesnešu kolēģija, konsultējoties ar maršruta
sastādītāju un tehnisko delegātu, ja tāds nozīmēts, var nolemt, ka pielaista
ievērojama kļūda garuma mērīšanā. Tas var tikt veikts, līdz nākamā dalībnieka
startam, vēlākais, pēc trešā dalībnieka, kurš ir pabeidzis maršrutu bez kritiena vai
nepaklausības vai kāda cita traucējumu, un pieņemot, ka trīs attiecīgie sportisti
maršrutu sākuši pirms beigusies 45 sekunžu atskaite. Šajā gadījumā Galvenajai
tiesnešu kolēģijai ir iespēja mainīt laika normu. Ja laika norma ir palielināta, tad
rezultāti dalībniekiem, kuri startējuši pirms laika normas maiņas attiecīgi tiek
pielāgoti jaunajai laika normai, ja nepieciešams. Laika norma var tikt samazināta,
tikai tādā gadījumā, ja iepriekš startējušie dalībnieki, pēc veiktās laika normas
maiņas, nesaņem soda punktus par laiku.

4. Ja grunts stāvoklis pasliktinās, Galvenā tiesnešu kolēģija, pirms pirmā dalībnieka
starta sacensībās, var mainīt kustības ātrumu, kurš noteikts nolikumā.

5. Kopējais maršruta garums metros nedrīkst pārsniegt šķēršļu skaitu reizinātu ar 60.

6. Starta līnija nedrīkst būt tālāk par 15 m un tuvāk par 6 m no pirmā  šķēršļa. Finiša
līnija nedrīkst būt tuvāk par 6 m un tālāk par 15 m no pēdējā šķēršļa. Šīm divām
līnijām katrai jābūt apzīmētai ar pilnīgi sarkanu karogu labajā pusē un pilnīgi baltu
karogu kreisajā pusē. Pie karogiem jābūt izvietotiem marķieriem ar burtiem S
(Start) un F (Finish).

Artikuls 205. MARŠRUTA SHĒMA

1. Maršruta sastādītājam jāiedod Galvenajai tiesnešu kolēģijai maršruta shēma, kurā
precīzi norādītas visas maršruta detaļas. Precīza maršruta shēmas kopija jānovieto
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pēc iespējas tuvāk sacensību laukuma ieejai, ne vēlāk kā 30 minūtes pirms katru
sacensību sākuma.

2. Šķēršļi tiek numurēti secībā, kādā tos jāpārvar, izņemot zināmas sacensības, kā
norādīts KN.

3. Šķēršļu sistēmas tiek apzīmētas ar vienu numuru. Tiesnešu un dalībnieku ērtības
labad, kārtas numuru var atkārtot pie katra sistēmas elementa. Šajā gadījumā tiek
pielikti burti (piemēram: 8A, 8B, 8C utt.).

4. Shēmā jābūt uzrādītam:
4.1. Starta un finiša līniju stāvoklis. Ja līnijas nav atzīmētas kā īpaši, hita laikā tās

var tikt šķērsotas bez soda;
4.2. Šķēršļu relatīvais izvietojums, tips (okseris, svērteniskais, trijnieks),

numerācija un burti;
4.3. Visas obligāto pāreju vietas, kuras apzīmētas ar balto karogu kreisajā pusē un

sarkano labajā pusē;
4.4. Kustības trajektorija, pa kuru jāvirzās dalībniekam, tiek atzīmēta ar

nepārtrauktu līniju (gadījumos, kad kustības trajektorija jāievēro precīzi) vai
ar atsevišķām bultām, kas norāda šķēršļa pārvarēšanas virzienu (gadījumos,
kad dalībnieks pats izvēlas savu kustības trajektoriju). Ja shēmā ir obligātie
trajektorijas nogriežņi, tad jāizmanto abas informācijas metodes;

4.5. Soda punktu tabula;
4.6. Kontrolātrums pārvietojoties pa maršrutu, ja piemērojams;
4.7. Maršruta garums;
4.8. Laika norma un laika limits, ja pastāv;

vai fiksētais laiks, zināmās sacensībās, kā norādīts KN;
4.9. Pārlekšanas šķēršļi, pārlekšanas distances garums, laika norma un laika

limits;
4.10. Sistēmas, kuras tiek uzskatītas par slēgtām vai daļēji slēgtām (skat. KN

art. 214);
4.11. Visi Galvenās tiesnešu kolēģijas papildus lēmumi un/vai izmaiņas

attiecībā uz maršrutu.

Artikuls 206. IZMAIŅAS MARŠRUTĀ

1. Ja kādu nozīmīgu apstākļu dēļ jāveic shēmas izmaiņas pēc tam, kad tā jau ir
izkārta, to var izdarīt tikai ar Galvenās tiesnešu kolēģijas atļauju. Šajā gadījumā
visu komandu vadītāji un individuālie dalībnieki jāinformē par izdarītajām
izmaiņām.

2. Kad sacensības sākušās, to nosacījumus nedrīkst mainīt, kā arī izmainīt maršrutu
vai šķēršļus, ja vien nav noteikts savādāk KN (skat. art. 204.3). Ja ir
nepieciešamība pārtraukt sacensības (negaisa vai apgaismojuma pasliktināšanās
dēļ, utt.), pēc tam tās jāturpina ar tiem pašiem šķēršļiem un tajā pašā maršrutā, un
pēc iespējas tajos pašos apstākļos un no tās pašas vietas, kur tika pārtrauktas.
Nāciju kausa sacensībās, attiecīgi jāpielieto KN artikuls 264.3.6.
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3. Pretēji iepriekš teiktajam 2. paragrāfā, atsevišķs šķērslis var tikt pārvietots hita
laikā vai starp hitiem, ja pēc Galvenās tiesnešu kolēģijas uzskatiem stāvokļa
pasliktināšanās vai citu specifisku apstākļu dēļ tas jāizdara. Šķēršļiem, kurus nevar
pārvietot, tādiem kā ūdens grāvis, grāvji vai pastāvīgie šķēršļi, jābūt izslēgtiem no
maršruta. Ja šķērslis no maršruta tiek izņemts hita laikā, visu iepriekšējo
dalībnieku rezultāti uz šī šķēršļa par lēcienu kļūdām un laika korekcija tiek
anulēti. Visas izslēgšanas un sodi par laika normas pārsniegšanu paliek spēkā.

4. Ja nepieciešams, izmainītajam maršrutam jaunu laika normu un laika limitu
jānosaka saskaņā ar 3. paragrāfu.

Artikuls 207. KAROGI

1. Sekojošu maršruta sastāvdaļu apzīmēšanai pielietojami pilnīgi sarkani un pilnīgi
balti karogi:
1.1. Starta līnija; pie tās obligāti jānovieto arī marķieris S (skat. KN art. 204.6);
1.2. Šķēršļu robežas; karogi var būt piestiprināti pie jebkuras šķēršļu norobežotāju

daļas. Tie var būt novietoti arī neatkarīgi. Ar vienu baltu un vienu sarkanu
karogu norobežo svērtenisko šķērsli, un ar vismaz diviem sarkaniem un
diviem baltiem karogiem norobežo platuma šķēršļu robežas. Karogus jālieto
arī šķēršļu robežu apzīmēšanai treniņu laukumos (skat. KN art. 201.3) vai
mēģinājuma šķērslim sacensību laukumā (skat. KN art. 202.3); treniņu
laukumos karogu vietā var lietot arī platos statīvus ar sarkanu un baltu
virsmu;

1.3. Obligātās pārejas vietas;
1.4. Finiša līnija; pie tās obligāti jānovieto arī marķieris F (skat. KN art. 204.6).

2. Pie šķēršļiem, starta un finiša līnijās un obligāto pāreju vietās dalībniekam jāiet
starp sarkano (labajā pusē) un balto (kreisajā pusē) karogu. Karogu kātiem, kuri
nosaka ūdens šķēršļa robežas, jābūt pagatavotiem no materiāla, kurš nevar saplīst
vai sašķelties un uzsitot tiem jāsaliecas; karogiem nedrīkst būt asu smaiļu vai
stūru.

3. Ja dalībnieks iet starp karogiem nepareizajā virzienā, viņam jāatgriežas atpakaļ un
jāizjāj pareizajā virzienā pirms turpināt hitu. Ja viņš neizlabo savu kļūdu, viņš tiek
izslēgts (skat. KN art. 220.1.2).

4. Karoga nogāšana jebkurā sacensību laukuma vietā netiek sodīta. Ja obligāto
pāreju norādošs vai šķērsli norobežojošs karogs tiek gāzts zirga nepaklausības,
pretošanās vai neparedzamu apstākļu rezultātā, karogs nav jānovieto iepriekšējā
vietā nekavējoties; dalībnieks turpina hitu un obligātās pārejas līnija/šķērslis tiek
tiesāts tā, it kā karogs atrastos pareizajā vietā. Karoga atrašanās vieta jāatjauno
pirms tiek dots starts nākamajam dalībniekam.

5. Tomēr, ja karogs norobežo ūdens šķērsli vai dabisku šķērsli un tiek gāzts zirga
nepaklausības vai neparedzētu apstākļu rezultātā un visos gadījumos, kad karoga
nogāšanas rezultātā mainās šķēršļa būtība, Galvenā tiesnešu kolēģija pārtrauc hitu.
Kamēr karoga atrašanās vieta tiek atjaunota, pulkstenim jābūt apstādinātam un
jāveic 6 sekunžu laika korekcija, saskaņā ar KN artikulu 232.
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6. Dažos speciālajos sacensību veidos starta un finiša līnijas var šķērsot abos
virzienos. Šajā gadījumā līnijas apzīmēšanai jālieto četri karogi: sarkans un balts
karogs no šīs līnijas abām pusēm.

SADAĻA  III ŠĶĒRŠĻI

Artikuls 208. ŠĶĒRŠĻI - VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS

1. Šķēršļiem jābūt pievilcīgiem pēc aptverošas formas un ārējā izskata,
daudzveidīgiem un atbilstošiem apkārtnei. Gan šķērslim, gan tā sastāvdaļām jābūt
viegli krītošiem, bet ne tik viegliem, lai izjuktu pie mazākā pieskāriena vai tik
smagiem, lai notiktu zirga krišana vai savainošana.

2. Šķēršļiem jābūt godprātīgi veidotiem ar jāšanas sporta izpratni.

3. Sponsoru šķērslis ir jebkurš šķērslis, starp karogiem, uz kura ir reklāma vai
sponsora ražojums vai ražojuma attēlojums. Arī tas šķērslis, uz kura statīviem
reklāma vai ražojuma attēlojums aizņem vairāk kā 0.5 m2, tiek uzskatīts par
sponsoru šķērsli. Ja reklāma uz šķēršļa statīviem aizņem 0,5 m2 vai mazāk, tad
šķērslis netiek uzskatīts par sponsoru šķērsli. No visa kopējā šķēršļu skaita,
sponsoru šķēršļi nedrīkst pārsniegt 30 %.

Šis paragrāfs piemērojams arī pasaules un kontinentu čempionātos un pasaules
kausa finālā un citiem FEI pasākumiem vai sacensībām. Tehniskajam delegātam
jāapstiprina visu šķēršļu konstrukcija un dizains saskaņā ar drošības un
tehniskajām prasībām.

Ar Konkūra komitejas priekšsēdētāja, FEI komercdirektora un FEI Konkūra
direktora piekrišanu, sponsoru šķēršļu skaits var tikt palielināts līdz 50 %.

4. Maksimālais šķēršļu augstums pirmajā hitā jebkurās sacensībās, kuras notiek
pasākumos pēc VR artikula 102.6 ir:
I  CSI 1* sacensībās nedrīkst pārsniegt 1.40 m;
II CSI 2* sacensībās nedrīkst pārsniegt 1.45 m.
Tas gan neattiecas uz „Sešu šķēršļu” un „Varenības pārbaude” sacensībām.

5. Nekādos .apstākļos, izņemot sacensības „Seši šķēršļi taisnē”, „Varenuma
pārbaude” un „Spēks un veiklība”, šķēršļi nedrīkst būt augstāki par 1,70 m.
Platumā šķērslis nevar būt platāks par 2 m, izņemot trijnieku, kurš var būt līdz
2,20 m. Tas attiecas arī uz vienu vai vairākām pārlekšanām. Ūdens grāvja platums
nevar pārsniegt 4,50 m platumu, ieskaitot arī vērtētāju

6. Šķēršļa kārtis un citus elementus novieto uz ieliektiem atbalstiem bez ieķīlēšanas.
Kārtij jābūt iespējai brīvi ripot uz atbalsta; šajā gadījumā balsta elementu
dziļumam jābūt no 18 mm līdz 30 mm. Dēļu, balustrāžu, barjeru, vārtu u.c.
atbalstu ieliekumam jābūt vairāk izvērstam vai pat pilnīgi taisnam.
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7. Šķēršļu maksimālie izmēri, kurus nosaka šie KN noteikumi un sacensību nolikumi
jāievēro ar vislielāko rūpību. Tomēr, ja šķēršļu maksimālie izmēri tiek pārkāpti to
uzbūves konstrukciju savdabīguma vai/un grunts īpatnību dēļ, tad maksimālo
izmēru pārsniegšana ne vairāk par 5 cm augstumā un 10 cm platumā netiek
uzskatīti par pārkāpumu.

8. Šķēršļu izmēriem, kas atšķiras no KN noteikumos minētajiem, jābūt uzrādītiem
sacensību nolikumā.

Artikuls 209. SVĒRTENISKAIS ŠĶĒRSLIS

Jebkuras konstrukcijas šķērsli var saukt par svērtenisku tikai tad, ja kļūdas tiek
fiksētas vienā plaknē.

Artikuls 210. PLATUMA ŠĶĒRSLIS

1. Platuma šķērslis ir tāds, kurš būvēts tādējādi, ka prasa lēciena piepūli platumā un
augstumā. Platuma šķēršļos, pēdējās kārts atbalstīšanai, bet trijniekos arī vidējās
kārts atbalstam jālieto FEI atzīti kritiena droši kārts turētāji. Atzītie kritienu drošie
kārts turētāji jālieto sacensību un treniņu laukumos.

2. Galvenās tiesnešu kolēģijas prezidents ir atbildīgs lai noteikumi par drošajiem
kārts turētājiem tiktu ievēroti. Par jebkurām neatbilstībām Ārzemju tiesnesim ir
jāziņo FEI. Kompānijas, kura piegādā FEI atzītos kritienu drošos kārts turētājus
un kuri tiks izmantoti sacensībās, nosaukumam jābūt minētam nolikumā.

Artikuls 211. ŪDENS GRĀVIS, ŪDENS  GRĀVIS  AR
VERTIKĀLO   ŠĶĒRSLI  UN  „LIVERPOOL”

1. Lai platuma šķērsli sauktu par ūdens grāvi, tā konstrukcijā nedrīkst būt šķēršļu
pirms tā, vidū vai aiz tā. Minimālajam ūdens grāvja platumam jābūt virs divi
metri un tam jābūt ieraktam zemē. Informācija, kādai ir jābūt ūdens grāvja
uzbūvei, atrodama  FEI  mājas lapā, Memorandumā par starptautiskajām konkūra
sacensībām.

Spēkā no 2013. gada 1. janvāra:
Ja ūdens grāvis neatbilst prasībām, kuras aprakstītas Memorandumā par
starptautiskajām konkūra sacensībām, vertikālo šķērsli, jānovieto virs ūdens, kā
aprakstīts KN art. 211.10.

2. Vērtētājam  (dzīvžogs, neliela sētiņa), ar minimālo augstumu 40 cm un maksimālo
50 cm, jābūt atlēciena pusē. Ūdens grāvim frontāli, ieskaitot dekorācijas, jābūt
vismaz par 30 % lielākam nekā tā platums.

3. Olimpiskajās un reģionālajās spēlēs, čempionātos, CSIO, CSI sacensībās Pasaules
kausa finālos piezemēšanās pusē jābūt latiņai vismaz 6 cm platumā, bet
nepārsniedzot 8 cm, un pārklātai ar 1cm biezu kontrastējošu plastilīna kārtu (t.i.
baltu, ja zāles laukums, un krāsainu, ja smilšu laukums). Šī kārta atjaunojama
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katru reizi, kad zirgs to ir skāris. Jābūt vairākām rezerves latiņām, lai tās mainītu
katru reizi, kad to skāris zirgs. Latiņai jābūt novietotai ūdens malā un pienācīgi
nostiprinātai uz zemes (proti, tieši uz smilts vai zālāja).

4. Ja ūdens grāvja dibens izgatavots no betona vai cita cieta materiāla, tam vajadzētu
būt pārklātam ar mīkstāku paklāju no šķiedras vai gumijas materiāla.

5. Kļūdas pie ūdens grāvja:
5.1. Ja zirgs atstāj vienu vai vairākas pēdas uz grāvja ierobežojošās latiņas. Par

kļūdu tiek uzskatīta naga vai pakava pieskaršanās latiņai un nospieduma
atstāšana uz tās; vēzīša locītavas vai kājsarga nospiedums netiek uzskatīts par
kļūdu.

5.2. Zirgs ar vienu vai vairākām kājām skar ūdens virsmu.

6. Uzsitiens, nogāšana, dzīvžoga vai vērtētāja nobīde atlēciena pusē netiek uzskatīta
par kļūdu.

7. Ja viens no četriem karogiem ir gāzts vai pārvietots, tiesnesim jāizlemj – bija vai
nebija aizjāšana garām, atkarībā no tā, pa kuru karoga malu zirgs gāja pāri. Ja ir
aizjāšana garām, jāskan zvanam un hronometri jāaptur līdz karogs ir sakārtots un,
saskaņā ar KN artikulu 232, pie laika jāpieskaita 6 sekundes.

8. Grāvja tiesneša lēmums ir galīgais. Šī iemesla dēļ viņam jābūt Galvenās tiesnešu
kolēģijas loceklim.

9. Grāvja tiesnesim jāreģistrē sodītā zirga identifikācijas numurs un soda iemesls.

10. Vienīgi vertikālais šķērslis, ne augstāks par 150 cm, ar jebkuru kāršu skaitu, bet ar
FEI drošajiem kārts turētājiem, var tikt novietots virs ūdens šķēršļa. Vertikālais
šķērslis nevar būt novietots tālāk kā 2 m no grāvja priekšējās malas. Šāds šķērslis
tiek tiesāts kā vertikālais šķērslis, nevis kā ūdens grāvis. Šī iemesla dēļ nav
nepieciešams nostiprināt ierobežojošās latiņas vai citas sagataves. Ja latiņa tiek
izmantota, tad to jāuzskata tikai kā vizuālo palīgu; jebkāda veida nospiedumu
atstāšana uz latiņas netiek sodīta. Sodu nepiemēro arī par vērtētāja nobīdi.

11. Ja ūdens tiek izmantots zem, priekšā vai aiz šķēršļa (tā sauktais „Liverpool”), tad
kopējais šķēršļa platums (ieskaitot ūdeni) nedrīkst pārsniegt divus metrus.

12. Tehniskajam  delegātam, vai Ārzemju tiesnesim, ja tehniskā delegāta nav, jāizlemj
vai ūdens šķērsli var izmantot sacensībās, kuras notiek prožektoru gaismā.

Artikuls  212. ŠĶĒRŠĻU  SISTĒMAS

1. Divkārša, trīskārša vai vairāku šķēršļu sistēma ir šķēršļu sagrupējums no diviem,
trijiem vai vairākiem šķēršļiem ar attālumiem starp tiem minimāli 7 m un
maksimāli 12 m (izņemot „Medību sacensības” vai „Ātruma un veiklības
sacensības”, kuras vērtē pēc C tabulas un pielieto noteiktus šķēršļus, kur attālumi
var būt mazāki par 7 m) un prasa divus, trīs vai vairākus secīgus lēcienus.
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Attālums ir mērāms no šķēršļa pamata piezemēšanās pusē līdz nākošā šķēršļa
pamatnei atlēciena pusē.

2. Sistēmā katrs šķērslis pārvarams ar atsevišķu lēcienu, secīgi un bez jebkura
elementa apjāšanas. Kļūdas pie katra sistēmas šķēršļa tiek sodītas atsevišķi.

3. Ja notiek atteikšanās, aizjāšana garām, dalībniekam nav jāpārvar visi šķēršļi
slēgtajā vai daļēji slēgtajā sistēmā (skat. KN art. 214), vai sacensībās „Seši
šķēršļi”, vai sacensībās „Šķēršļi taisnē”.

4. Soda punkti par kļūdām katrā šķērslī dažādos mēģinājumos katrā tiek skaitīti
atsevišķi un summēti kopā.

5. Trijnieks šķēršļu sistēmās var tikt pielietots tikai kā pirmais elements.

Artikuls 213. BANKETI, PAUGURI UN NOGĀZES

1. Ar izņēmumiem no KN artikula 213.2, banketi, pauguri, nogāzes un
padziļinājumi, neatkarīgi no tā, vai tie satur jebkāda veida šķērsli un kurā virzienā
tie pārvarami, tiek uzskatīti par sistēmām (skat. KN art. 212).

2. Bankets vai paugurs bez šķēršļa, ar tikai vienu vai vairākām kārtīm virs tā var būt
pārvarēts ar vienu lēcienu. Šāda pārlēkšanas metode nav sodāma.

3. Banketi, izņemot galda tipa banketu ne augstāku par 1 metru, pauguri,
padziļinājumi, slīpumi vai nogāzes nevar būt pielietoti slēgtajās manēžās.

Artikuls 214. SLĒGTĀS SISTĒMAS, DAĻĒJI SLĒGTĀS
UN DAĻĒJI ATKLĀTĀS SISTĒMAS

1. Sistēma tiek uzskatīta par pilnīgi slēgtu, ja tās visas malas var pārvarēt tikai ar
lēcienu.

2. Slēgta sistēma pēc formas var būt kā grozs, kā aitu aploks (kvadrātveida vai
sešstūra veida) vai, pēc Galvenās tiesnešu kolēģijas lēmuma, jebkurš līdzīgs
šķērslis var būt uzskatīts par slēgtu sistēmu. Sistēma tiek uzskatīta par daļēji
atklātu un daļēji slēgtu, ja viena no sistēmas daļām ir atklāta, bet otra slēgta. Ja
notiek atteikšanās, aizjāšana garām, tad jārīkojas (skat. KN art. 119):
2.1. ja atteikšanās notiek slēgtajā daļā, dalībniekam jālec shēmā norādītajā

virzienā tas šķērslis, kurš netika pārvarēts;
2.2. ja atteikšanās notiek atklātajā daļā, dalībniekam jāpārvar visa sistēma no

sākuma. Šī noteikuma neievērošana draud ar izslēgšanu (skat. KN art.
241.3.15).
Ja notiek atteikšanās ar šķēršļa nogāšanu un/vai šķēršļa nobīdi sistēmas
jebkurā daļā, laiks jākoriģē par 6 sekundēm. Ja atteikšanās notiek iežogojumā,
tad dalībniekam jāizlec ārā maršruta shēmā norādītajā virzienā. Sešas soda
sekundes tiek pieskaitītas laikam, kad atsāk laika skaitīšanu un dalībnieks
turpina savu hitu.
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3. Galvenajai tiesnešu kolēģijai pirms sacensībām jāizlemj, vai sistēmu uzskatīt par
slēgto vai daļēji slēgto. Šim lēmumam jābūt redzamam maršruta shēmā.

4. Ja maršruta shēmā nav minēts, ka sistēma ir slēgta vai daļēji slēgta, tad tā
uzskatāma par atklātu un tā arī jātiesā.

Artikuls 215. ALTERNATĪVIE ŠĶĒRŠĻI UN DŽOKERS

1. Ja sacensībās diviem šķēršļiem ir viens kārtas numurs, tad dalībnieks pārlēkšanai
var izvēlēties jebkuru no tiem:
1.1. ja ir zirga atteikšanās vai aizjāšana garām bez šķēršļa sagāšanas vai nobīdes,

atkārtotajā mēģinājumā dalībniekam nav obligāti jālec pār šķērsli, kur notika
nepaklausība vai aizjāšana garām. Viņš var izvēlēties jebkuru no tiem.

1.2. ja ir zirga atteikšanās vai aizjāšana garām ar šķēršļa sagāšanu vai nobīdi,
dalībnieks var turpināt hitu tikai pēc šķēršļa atjaunošanas, un pēc Galvenās
tiesnešu kolēģijas signāla. Viņš var lēkt jebkuru no tiem.

2. Sarkaniem un baltiem karogiem jābūt novietotiem pie abām alternatīvā šķēršļa
daļām.

3. Džokers ir grūts šķērslis un tam jābūt godprātīgi veidotam ar jāšanas sporta
izpratni. To drīkst lietot tikai sacensībās ar nosaukumu „Maksimālie punkti” vai
„Akumulācijas sacensības”.

SADAĻA  IV SODI HITA LAIKĀ

Artikuls 216. SODI – VISPĀRĒJĀS  PRASĪBAS

Hita laikā sodi tiek uzlikti par:

1. Šķēršļa nogāšanu (skat. KN art. 217) un ūdens virsmas aizskaršanu vai jebkuru
naga vai pakava nospiedumu uz ierobežojošās latiņas piezemēšanās pusē;

2. Nepaklausību, atteikšanos, aizjāšanu garām vai pretestību  (skat. KN art. 219);

3. Novirzīšanos no maršruta (skat. KN art. 220);

4. Zirga un/vai dalībnieka kritienu (skat. KN art. 224);

5. Neatļautu palīdzību (skat. KN art. 225);

6. Laika normas vai laika limita pārsniegšanu (skat. KN art. 227 un 228).

Artikuls 217. ŠĶĒRŠĻA GĀŠANA

1. Šķērslis tiek uzskatīts par gāztu, zirga vai dalībnieka vainas dēļ, ja:
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1.1. visas vai jebkura vertikālās plaknes augšējā daļa ir nokritusi, pat ja krītošās
daļas ir aizturētas ar jebkuru citu šķēršļa daļu (skat. KN art. 218.1);

1.2. vismaz viens no kārts galiem neguļ uz kādas atbalsta daļas.

2. Kādas šķēršļa daļas vai karoga nobīde jebkurā virzienā lēciena laikā netiek
uzskatīta par gāšanu. Šaubu gadījumā Galvenajai tiesnešu kolēģijai jāizlemj
dalībnieka labā. Šķēršļa gāšana vai nobīde zirga nepaklausības gadījumā tiek
sodīta tikai kā atteikšanās.

Ja notiek jebkuras šķēršļa daļas (izņemot karogus) nobīde zirga nepaklausības
dēļ, jāskan zvanam un hronometrus jāaptur uz laiku, kamēr tiek atjaunots šķērslis.
Šāds gadījums tiek sodīts tikai kā nepaklausība un laiks jākoriģē saskaņā ar KN
artikulu 232.

3. Sodi par šķēršļa gāšanu nosakāmi pēc A un C tabulas (skat. KN art. 236 un 239).

4. Ja jebkura nogāztā šķēršļa daļa traucē dalībniekam pārvarēt citu šķērsli, jāskan
zvanam un jāaptur hronometri uz laiku, kamēr traucēklis tiek novākts un atbrīvots
ceļš.

5. Ja dalībnieks pareizi pārvar šķērsli, kurš bija slikti atjaunots, viņu par to nesoda;
bet ja dalībnieks gāž šo šķērsli, viņu soda saskaņā ar šajās sacensībās izvēlēto soda
tabulu.

Artikuls 218. SVĒRTENISKIE UN PLATUMA ŠĶĒRŠĻI

1. Ja svērteniskais šķērslis vai tā daļa sastāv no diviem vai vairākiem elementiem,
kas novietoti viens virs otra tajā pašā plaknē, sodīta tiek tikai augšējā elementa
gāšana.

2. Ja platuma šķērslis, kuru jāpārvar ar vienu lēcienu, satur elementus, kas neatrodas
vienā vertikālā plaknē, tad viena vai vairāku augšējo elementu gāšana tiek
uzskatīta par vienu kļūdu, neatkarīgi no gāzto elementu skaita un vietas. Šķēršļu
aizpildīšanai izmantoto elementu - koku, dzīvžogu utt., gāšana netiek sodīta.

Artikuls 219. NEPAKLAUSĪBAS

1. Par nepaklausību tiek uzskatīta un attiecīgi tiek sodīta (skat. KN art. 236 un 239):
1.1. atteikšanās;
1.2. aizjāšana garām;
1.3. pretošanās;
1.4. vairāk vai mazāk regulāri riņķi vai riņķu grupas maršruta jebkurā vietā

neatkarīgi no to iemesla. Pēdējā pārlektā šķēršļa apjāšana arī tiek uzskatīta
par nepaklausību, ja vien tas netiek prasīts maršruta shēmā.

2. Neskatoties uz minēto, par nepaklausību netiek uzskatīti nepārtraukti volti 45
sekunžu laikā pēc aizjāšanas garām vai atteikšanās (neatkarīgi no tā, šķērslis ir
atjaunots vai nav), izejot uz šķēršļa pārvarēšanas pozīciju.
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Artikuls 220. NOVIRZĪŠANĀS NO MARŠRUTA

1. Novirzīšanās no maršruta ir tad, ja dalībnieks:
1.1. nevirzās pa maršrutu kā norādīts shēmā;
1.2. nešķērso starta vai finiša līniju starp karogiem pareizā virzienā

(skat. KN art. 241.3.6 un 241.3.17);
1.3. izlaiž obligāto pāreju punktu (skat. KN art. 241.3.7);
1.4. nepārvar šķēršļus noteiktajā secībā vai virzienā, izņemot speciālos sacensību

veidus (skat. KN art. 241.3.10 un 241.3.11);
1.5. pārlec vai mēģina pārlēkt šķērsli, kurš neietilpst maršrutā, vai izlaiž kādu

šķērsli. Šķēršļiem, kas netilpst maršrutā, vēlams būt aizklātiem, bet laukuma
komanda nedrīkst aizkavēt dalībnieka mēģinājumu pārvarēt maršrutā
neietilpstošu šķēršļi.

2. Neizlabota novirzīšanās no maršruta tiek sodīta ar kombinācijas zirgs/jātnieks
izslēgšanu (skat. KN art. 241.3.6, 241.3.7 un 241.3.17).

Artikuls 221. ATTEIKŠANĀS

1. Par atteikšanos sauc, kad zirgs apstājas pirms šķēršļa pār kuru bija jālec, ar vai bez
tā sagāšanas vai nobīdes.

2. Apstāšanās pirms obligātās pārejas punkta vai šķēršļa, bez tā sagāšanas un zirga
atkāpināšanas ar tūlītēju lēcienu pāri šķērslim, netiek sodīta.

3. Ja apstāšanās ir ilgstoša, ja zirgs tīši vai netīšām izdara kaut vienu soli atpakaļ, tā
ir atteikšanās.

4. Ja zirgs pārslīd pāri šķērslim, atbildīgajam tiesnesim par zvanu nekavējoties
jāizlemj, vai to uzskatīt par atteikšanos vai šķēršļa nogāšanu. Ja tiesnesis izlemj,
ka tā ir atteikšanās, jāskan zvanam un dalībniekam jābūt gatavam jaunam
mēģinājumam pārlēkt šķērsli pēc tā atjaunošanas (skat. KN art. 232 un 233).
4.1. Ja tiesnesis izlemj, ka atteikšanās nav notikusi, zvans netiek dots un

dalībnieks turpina maršrutu. Šajā gadījumā dalībnieks tiek sodīts par šķēršļa
gāšanu.

4.2. Ja tika dots zvans, bet dalībnieks savā gaitā pārlec pārējos sistēmas šķēršļus,
viņš netiks izslēgts vai arī sodīts par iespējamo pārējo sistēmas šķēršļu
gāšanu.

Artikuls 222. AIZJĀŠANA GARĀM

1. Aizjāšana garām ir tad, ja jātnieks ir zaudējis kontroli pār zirgu un tas izvairās no
lēciena pār šķērsli, vai obligātās pārejas līnijas, kura ir jāšķērso.

2. Ja zirgs pārlec šķērsli starp diviem sarkaniem vai diviem baltiem karogiem, tad
lēciens nav pareizs. Dalībnieks tiek sodīts par aizjāšanu garām un viņam jāatkārto
lēciens pareizi.
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3. Zirga vai jebkuras zirga daļas aiziešana garām lecamajam šķērslim, vai sistēmas
šķērslim vai obligātajām līnijām vai finiša līnijai, tiek uzskatīta par aizjāšanu
garām un attiecīgi tiek sodīta.

Artikuls 223. PRETOŠANĀS

1. Pretošanās ir tad, ja zirgs atsakās iet uz priekšu, apstājas jebkāda iemesla dēļ,
izdara vienu vai dažus, vairāk vai mazāk regulārus voltus vai pusapgriezienus,
ceļas stāvus vai atkāpjas jebkāda iemesla dēļ.

2. Par pretošanos uzskata, ja dalībnieks jebkurā momentā un jebkāda iemesla dēļ
aptur zirgu, izņemot gadījumu ar nepareizi atjaunotu šķērsli vai Galvenajai
tiesnešu kolēģijai radušos neparedzētu apstākļu gadījumā (skat. KN art. 233.3.2).
Pretošanās tiek sodīta kā atteikšanās, izņemot apstākļus, kas minēti KN artikulā
240.3.3.

Artikuls 224. KRITIENI

1. Dalībnieks tiek uzskatīts par nokritušu, ja brīvprātīgi vai piespiesti ir atdalījies no
zirga, kurš nav nokritis, bet jātnieks skar zemi vai, lai nokļūtu atpakaļ seglos,
jāizmanto dažādas atbalsta formas vai palīdzība no malas.

Ja nav pilnīgi skaidrs, vai jātnieks ir izmantojis kādas atbalsta formas vai
palīdzību no malas, jautājums jāizlemj jātnieka labā.

2. Zirgs tiek uzskatīts par kritušu, ja plecs un gurns skāruši zemi vai šķērsli un zemi.

Artikuls 225. NEATĻAUTA PALĪDZĪBA

1. Jebkuras trešās personas fiziska iejaukšanās laikā starp startu un finišu pēc lūguma
vai bez tā, ar nolūku palīdzēt dalībniekam vai viņa zirgam, tiek uzskatīta kā
neatļauta palīdzība.

2. Izņēmuma gadījumos Galvenā tiesnešu kolēģija var atļaut dalībniekam ieiet arēnā
kājām vai ar citas personas palīdzību, neuzskatot šādu palīdzību par neatļautu.

3. Jebkura palīdzība zirga mugurā sēdošam dalībniekam seglojuma vai iemauktu
sakārtošanā, vai steka pasniegšana hita laikā ir sodāma ar izslēgšanu. Galvas
aizsargcepures un/vai briļļu pasniegšana hita laikā netiek uzskatīta par neatļautu
palīdzību (skat. KN art. 241.3.20).

SADAĻA V LAIKS UN ĀTRUMS

Artikuls 226. HITA LAIKS

1. Hita laiks, noteikts sekundēs un sekundes simtdaļās, ir tas laiks, kurā dalībnieks
pabeidz hitu, plus laika korekcija (skat. KN art. 232), ja tāda ir.
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2. Hits un hita laiks sākas brīdī, kad dalībnieks, pēc atļaujas saņemšanas, jāšus
šķērso starta līniju pareizajā virzienā vai brīdī, kad beidzas 45 sekundes pēc starta
signāla, neatkarīgi no tā, kas notiek vispirms  (skat. KN art.203.1.2). Hita laiks
beidzas brīdī, kad jātnieks, pēc pēdējā šķēršļa pārvarēšanas jāšus šķērso finiša
līniju pareizajā virzienā.

3. Displejam, norādošam 45 sekunžu atskaitīšanu, jābūt novietotam dalībniekam labi
saredzamā vietā blakus sacensību laukumam.

Artikuls 227. LAIKA NORMA

Hita laika norma katrās sacensībās tiek noteikta atkarībā no maršruta garuma un
ātruma saskaņā ar KN 234 artikulu un I pielikumu.

Artikuls 228. LAIKA LIMITS

Laika limits ir ekvivalents dubultai laika normai, visās sacensībās, kur laika
norma tiek noteikta.

Artikuls 229. LAIKA MĒRĪŠANA

1. Katrā sacensību veidā laika mērīšanai jābūt identiskai visā sacīkšu laikā, jeb ar
vienu un to pašu laika mērīšanas iekārtu. FEI homologācijas laikiestates
aprīkojums ir obligāts visās olimpiskajās un reģionālajās spēlēs, čempionātos,
Pasaules kausa finālos, CSIO un CSI sacensībās, izņemot ārkārtas apstākļus, ja tos
apstiprina FEI Konkūra direktors. Visos gadījumos, laikiestates operatora
pienākums ir pierakstīt zirga numuru un hita veikšanai patērēto laiku, izmantojot
elektronisko laika iekārtu. Laika reģistrēšanai jānotiek ar precizitāti līdz vienai
sekundes simtdaļai.

2. Divi ciparu hronometri nepieciešami gadījumam, ja sabojājas elektroniskās
laikiestates sistēma un trešais hronometrs vajadzīgs laika mērīšanai atsākot hitu
pēc signāla, zirga nepaklausības gadījumā, hita pārtraukumā, laikā starp diviem
sekojošiem šķēršļiem un laika limita mērīšanai pretošanās gadījumā. Galvenajam
tiesnesim vai kādam no Galvenās tiesnešu kolēģijas locekļiem jābūt ciparu
hronometram.

3. Jebkurās sacensībās, kur laiks tiek mērīts ar hronometriem, tam jābūt reģistrētam
sekundēs un sekunžu simtdaļās. Ja ir divi laika tiesneši, tikai viena tiesneša
mērījumi tiek ņemti vērā oficiālajā laika reģistrēšanā, bet otra tiesneša mērījumi ir
tikai atbalsts.

4. Ja sabojājas elektroniskā laikiestates ierīce, katra jātnieka laikam jābūt izmērītam
izmantojot hronometru, ar precizitāti līdz vienai simtdaļai (sīkāka informācija
atrodama  FEI  mājas lapā,  noteikumos par   homologācijas laikiestates
aprīkojumu).
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5. Video ieraksts nekad nevar tikt izmantots lai noteiktu dalībnieka hita laiku.

6. Ja no Galvenās tiesnešu kolēģijas telpas nav skaidri saredzama starta un finiša
līniju šķērsošana, tad vienai vai divām personām, vienai uz starta un vienai uz
finiša līnijas, ar karogiem jādod signāls, kad dalībnieks šķērso šīs līnijas. Hita
laiks tiek mērīts Galvenās tiesnešu kolēģijas ložā.

Artikuls 230. LAIKA APTURĒŠANA

1. Hronometru izslēgšanas laikā dalībnieks var brīvi pārvietoties līdz brīdim, kad
zvana signāls dod atļauju turpināt hitu. Laika reģistrēšana tiek atsākta, kad
dalībnieks sasniedz vietu, kurā hronometrs tika apturēts. Izņēmums, kurā
jāpielieto  KN 232 artikuls, ir gadījums, kad notiek nepaklausība ar šķēršļa
sagāšanu.

2. Atbildība par hronometra palaišanu un apstādināšanu gulstas uz tiesnesi, kurš
atbildīgs par zvanu. Laika reģistrācijas iekārtai jānodrošina laika uzņemšanas
procedūra. Laika reģistrācijas apkalpojošais personāls nevar būt atbildīgs par laika
mērīšanu.

3. Elektroniskajam laikiestates aprīkojumam jāfiksē ne tikai dalībnieka hita laiku, bet
arī laika korekciju, ja tāda ir nepieciešama.

Artikuls 231. KRITIENI UN ATTEIKŠANĀS PIE PĀRTRAUKTA LAIKA

1. Hita laiks tiek pārtraukts tikai saskaņā ar KN artikuliem 232 un 233. Hronometri
netiek apturēti novirzīšanās no maršruta, aizjāšanas garām vai pretošanās
gadījumos.

2. Nepaklausības pie pārtraukta laika netiek sodītas, izņemot otro nepaklausību, pēc
nepaklausības ar šķēršļa sagāšanu.

3. Noteikumi par izslēgšanu ir spēkā pie pārtraukta laika.

Artikuls 232. LAIKA KOREKCIJA

Ja zirga nepaklausības dēļ dalībnieks pārvieto vai nogāž šķērsli, vai ūdens šķēršļa,
dabiska šķēršļa karogus, un visos gadījumos, kad karoga gāšana maina šķēršļa būtību,
skan zvans un hronometri tiek apturēti līdz šķēršļa atjaunošanai. Kad šķērslis ir
atjaunots, zvans norāda, ka maršruts ir kārtībā un ka dalībnieks var turpināt hitu.
Dalībnieks tiek sodīts par atteikšanos un 6 sekundes pieskaita hita koplaikam. Laika
skaitīšana tiek atsākta tajā brīdī, kad zirgs atgrūžas no zemes pie šķēršļa, kur notika
atteikšanās. Ja nepaklausība ar šķēršļa gāšanu notiek pie sistēmas otrā vai tālāk
sekojošā šķēršļa, laika skaitīšana tiek atsākta, kad zirgs atgrūžas no zemes pie
sistēmas pirmā šķēršļa.
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Artikuls 233. APSTĀŠANĀS HITA LAIKĀ

1. Ja dalībnieks kāda iemesla vai neparedzētu apstākļu dēļ nevar turpināt hitu, jāskan
zvanam, kas aptur dalībnieku. Kad kļūst redzams, ka dalībnieks stājas,
hronometrus jāaptur. Tiklīdz parkūrs ir atkal kārtībā, jāskan zvanam un
hronometrus restartē, kad dalībnieks precīzi sasniedz to vietu, kur hronometri tika
apturēti; dalībnieks netiek sodīts un 6 sekunžu laika korekcija netiek piemērota.

2. Ja dalībnieks neapstājas pēc zvana signāla, viņš turpina hitu pats uzņemoties risku
un hronometri netiek apstādināti. Galvenajai tiesnešu kolēģijai jāizlemj, vai
dalībnieks jāizslēdz par neapstāšanos, vai kādu citu apstākļu dēļ viņš var turpināt
hitu. Ja dalībnieks netiek izslēgts un viņam atļauts hitu turpināt, viņa rezultāti kā
pirms zvana, tā pēc zvana tiek skaitīti, neatkarīgi no tā, vai tie ir labi vai slikti.

3. Ja dalībnieks apstājas brīvprātīgi un norāda Galvenajai tiesnešu kolēģijai, ka
šķērslis, kuru vajadzēja pārlēkt, ir nepareizi uzbūvēts vai ja neparedzētu apstākļu
gadījumā dalībnieks nevar turpināt hitu normālos apstākļos, hronometrus jāaptur
nekavējoties:
3.1. ja izmēri ir pareizi un šķērslis bija atjaunots pareizi vai, ja Galvenā tiesnešu

kolēģija neakceptē iespējamos neparedzētos apstākļus kā tādus, dalībnieks
tiek sodīts par apstāšanos hita laikā (skat. KN art. 223.1) un viņa hita laiks
tiek palielināts par 6 sekundēm.

3.2. ja šķērsli vai tā daļu jālabo vai ja Galvenā tiesnešu kolēģija akceptē
neparedzētos apstākļus, dalībnieks netiek sodīts. Apstāšanās patērētais laiks
netiek ieskaitīts un hronometri tiek apstādināti līdz brīdim, kamēr dalībnieks
iziet pozīcijā, kur viņš bija apstājies. Jebkuram dalībnieka aizkavēšanā
zaudētajam laikam jābūt izskaitļotam no viņa reģistrētā kopējā laika.

Artikuls 234. ĀTRUMS

Ātrumi starptautiskajās sacensībās ir sekojoši:
1. 350 m/min. minimālais un 400 m/min. maksimālais.

Telpās ātrums var būt samazināts līdz 325 m/min.
2. sacensībās „Varenuma pārbaude” un „Spēka un veiklības pārbaude” minimālais

ātrums nav limitēts.
3. Grand Prix sacensībās :

- atklātos laukumos 375 m/min. minimālais un 400 m/min. maksimālais ātrums;
- telpās -350 m/min.

4. Nāciju kausa sacensībās:
- 400 m/min. 5* un 4* Nāciju kausa sacensībās atklātajos laukumos;
- 375 m/min. 3* Nāciju kausa sacensībās atklātajos laukumos;
- 350 m/min. 2* un 1* Nāciju kausa sacensībās atklātajos laukumos un visās
Nāciju kausa sacensībās telpās.



28

SADAĻA VI SODU TABULAS

Artikuls 235. KĻŪDAS

1. Vērā tiek ņemtas kļūdas, kas izdarītas starp startu un finišu. Izņēmums: pēdējā
šķēršļa gāšana tiks uzskatīta par kļūdu, ja pēdējā šķēršļa augstākais elements
nokrīt no viena vai abiem atbalstiem, pirms  dalībnieks paspēj atstāt sacensību
laukumu vai līdz atskan zvans startam nākošajam dalībniekam, neatkarīgi no tā,
kas notiek vispirms. Kļūdu definīcija saskaņā ar KN artikuliem 217 un 218.

2. Nepaklausības, kas notiek hita pārtraukuma laikā (skat. KN art.231.3), netiek
sodītas.

3. Nepaklausības, kritieni utt., notikuši laikā no signāla startam līdz dalībnieks
šķērso starta līniju pareizā virzienā, netiek sodīti.

Artikuls 236.      A TABULA

1. Kļūdas tiek sodītas ar soda punktiem vai izslēgšanu saskaņā ar tabulām, kuras ir
izklāstītas šajā sadaļā.

KĻŪDA SODS

(I) Pirmā nepaklausība 4 soda punkti

(II) Šķēršļa nogāšana lēcienā 4 soda punkti

(III) Ar vienu vai vairākām kājām trāpīt ūdens grāvī
vai jebkurš naga vai pakava nospiedums uz
ierobežojošās latiņas piezemēšanās pusē

4 soda punkti

(IV) Otra nepaklausība vai cits noteikumu
pārkāpums saskaņā ar KN artikulu 241

Izslēgšana

(V) Pirmais zirga vai dalībnieka kritiens, vai abu
kopā kritiens visās sacensībās

Izslēgšana

(VI) Laika limita pārsniegšana Izslēgšana

(VII) Laika normas pārsniegšana pirmajā un otrajā
hitā un pārlekšanās, kuras nav uz laiku

Viens soda punkts par
katrām 4 sekundēm vai to
daļām

(VIII) Laika normas pārsniegšana visos pārlekšanas
gadījumos uz laiku

Viens soda punkts par
katru sekundi vai tās daļu

2. Soda punkti par nepaklausību tiek summēti visa hita laikā, nevis tikai uz atsevišķa
šķēršļa.



29

Artikuls 237. REZULTĀTS PĒC A TABULAS

Dalībnieka rezultāts tiek noteikts, saskaitot kopā soda punktus par kļūdām
šķēršļos un par pārtērēto hita laiku. Laiks var būt ņemts vērā uzvarētāja un/vai pārējo
vietu ieguvēju noteikšanai saskaņā ar tālāk aprakstītajiem sacensību nosacījumiem.

Artikuls 238. REZULTĀTA NOTEIKŠANAS METODES
PĒC A TABULAS

1. Sacensības bez laika ievērošanas.
1.1. Dalībnieki ar vienādiem soda punktiem dala godalgas. Atkarībā no sacensību

nolikuma, pretendentiem uz pirmo vietu var būt viena vai divas pārlekšanas,
neņemot vērā laiku.

1.2. Tās ir sacensības ar laika normu bez laika ievērošanas, bet pretendentiem uz
pirmo vietu notiek viena pārlekšana uz laiku. Pārējie dalībnieki ierindojami
vietās atkarībā no hita laikā iegūtajiem soda punktiem.

1.3. Tās ir sacensības ar laika normu bez laika ievērošanas, bet pretendentiem uz
pirmo vietu notiek pirmā pārlekšana bez laika ievērošanas un pie tālākas soda
punktu līdzības, pretendentiem uz pirmo vietu, tiek noteikta otrā pārlekšana
uz laiku. Pārējie dalībnieki ierindojami vietās atkarībā no pirmās pārlekšanas
rezultāta un, ja vajadzīgs, no pamata maršruta rezultāta.

2. Sacensības uz laiku.
2.1. Dalībnieki ar vienādiem soda punktiem ierindojami vietās atkarībā no hita

uzrādītā laika. Gadījumā, ja soda punkti un laiks vienāds, pretendentiem uz
pirmo vietu var būt noteikta pārlekšana atbilstoši nolikuma prasībām saīsinātā
maršrutā ar palielinātiem šķēršļu izmēriem augstumā un/vai platumā.

2.2. Tās ir sacensības uz laiku, bet pie vienāda soda punktu skaita pretendentiem
uz pirmo vietu, notiek viena pārlekšana uz laiku. Pārējie dalībnieki
ierindojami vietās atkarībā no soda punktiem un uzrādītā hita laika. Vietēja
mēroga sacensībās pārlekšana var notikt saskaņā ar tabulu C, ja tas ir
paredzēts nolikumā.

2.3. Tās ir sacensības uz laiku kā 238.2.2, tikai gadījumā, ja dalībnieki veic pirmo
pārlekšanu ar vienādiem soda punktiem, par pirmo vietu jānotiek otrai
pārlekšanai uz laiku. Pārējie dalībnieki sarindojami atkarībā no soda
punktiem pirmajā pārlekšanā un, ja nepieciešams, pēc soda punktiem un laika
hitā.

3. Visās sacensībās, kur dalībnieku ierindošana vietās notiek pēc uzrādītā laika,
pretendentiem uz pirmo vietu ar vienādu laiku un soda punktiem var noteikt
pārlekšanu saīsinātā maršrutā, kurā šķēršļus var paaugstināt un/vai paplašināt
atkarībā no nolikuma nosacījumiem. Ja nolikumā nav norādes par pārlekšanu, tas
nozīmē, ka sacensības notiek bez pārlekšanas (skat. KN art. 245.6).

4. Ja pārlekšanā uz laiku, divi vai vairāki dalībnieki uzrāda vienādu rezultātu, otra
pārlekšana nedrīkst notikt. Dalībnieki ieņem vienādas vietas.

5. Jebkuros apstākļos vienās sacensībās, kuras notiek saskaņā ar augstāk minētā KN
artikula 238.1.1 un 238.2.1 nosacījumiem, pārlekšanu skaits nevar pārsniegt divas.
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Artikuls 239. C TABULA

1. Kļūdas pēc C tabulas tiek sodītas ar sekundēm, kuras saskaita kopā ar hita laiku.

2. Sodi pēc C tabulas:

KĻŪDA SODS

(I) Lēciena laikā gāzts šķērslis, ar
vienu vai vairākām kājām skarts
ūdens grāvī vai trāpīts uz
ierobežojošās latiņas piezemēšanās
pusē

4 soda sekundes
(3 sekundes 2 fāžu sacensībās, sacensībās
ar izslēgšanu un jebkurā pārlekšanā pēc C
tabulas )

Izņēmuma gadījumā, ja sacensības telpās
notiek pēc C tabulas, ar FEI Konkūra
direktora atļauju, var tikt tiesāts, par
gāztu šķērsli piešķirot 2 soda punktus.

(II) Pirmā nepaklausība Bez soda

(III) Pirmā nepaklausība ar šķēršļa
sagāšanu un/vai nobīdi

Laika korekcija 6 sekundes

(IV) Otrā nepaklausība vai cita
noteikumu pārkāpšana pēc KN 241.
artikula

Izslēgšana

(V) Pirmais zirga vai jātnieka vai abu
kopā kritiens visās sacensībās

Izslēgšana

3. Sacensībās, kur pielieto C tabulu, netiek fiksēta laika norma.
Sekojošs laika limits ir piemērojams:
(I) 3 minūtes,  ja distances garums maršrutā ir vienāds ar 600 m vai garāks, VAI
(II)      2 minūtes,   ja distances garums maršrutā ir mazāks par 600 m.

Sods par laika limita pārsniegšanu ir izslēgšana.

4. Rezultāts pēc C tabulas.
Dalībnieka rezultātu nosaka, saskaitot hita uzrādīto laiku (ieskaitot laika
korekcijas soda sekundes, ja tādas ir), plus 4 sekundes par katru gāzto šķērsli (3
sekundes pārlekšanā vai 2 fāžu sacensību otrajā fāzē), iegūstot hita koplaiku
sekundēs.

5. Jātniekiem, kas vēlās mācīties ātruma sacensībās, kur pielieto A vai C tabulu,
jāinformē organizācijas komiteju pirms sacensību sākuma. Tādā gadījumā tie
startēs pirmie. Jātnieki, kuri nepilda augstāk norādīto var būt izslēgti ar Galvenās
tiesnešu kolēģijas lēmumu (skat. KN art. 241.4.4).

6. Vienāda rezultāta gadījumā, pretendenti uz pirmo vietu to dala, ja vien sacensību
nolikums neparedz īpašus nosacījumus.
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SADAĻA VII NAUDAS SODI, DZELTENĀS BRĪDINĀJUMA
KARTES, IZSLĒGŠANAS UN DISKVALIFIKĀCIJAS

Artikuls 240. Naudas sodi un dzeltenās brīdinājuma kartes

1. Galvenās tiesnešu kolēģijas prezidents, Apelācijas komitejas prezidents un
Vecākais stjuarts ir pilnvaroti izmantot dzelteno brīdinājuma karti saskaņā ar VR
art. 169.7.
Ja nepieciešams, Galvenās tiesnešu kolēģijas prezidents un Apelācijas komitejas
prezidents, atbilstoši VR ,var uzlikt naudas sodus sekojošos gadījumos:
1.1. jātnieks, kas tika izslēgts, nepamet sacensību laukumu nekavējoties;
1.2. jātnieks, kas pabeidzis hitu, nepamet sacensību laukumu nekavējoties;
1.3. jātnieks, kas tika izslēgts vai izstājies, mēģina, vairāk par vienu mēģinājumu,

pārvarēt vienu vienkāršu šķērsli vai pirms sacensību laukuma atstāšanas
pārvar to nepareizā virzienā;

1.4. jātnieks, kas tika izslēgts par viena vai vairāku maršruta šķēršļu pārvarēšanu
pēc finišēšanas vai bez Galvenās tiesnešu kolēģijas atļaujas pārvar šķērsli
presei (skat KN art. 202.6);

1.5. jātnieks izmanto treniņa un iesildīšanās laukumos šķēršļus, atšķirīgus no
organizācijas komitejas piedāvātajiem (skat. KN art .242.2.6 un 201.4);

1.6. jātnieks pārvar vai mēģina pārvarēt mēģinājuma šķērsli sacensību laukumā
vairāk reižu kā atļauts (skat KN art.202.4, 242.2.3 un 262.1.9);

1.7. jātnieks, pēc ierašanās sacensību laukumā, nesveicina Galveno tiesnešu
kolēģiju vai oficiālas personas (skat. KN art. 256.2.1);

1.8. jātnieks atkārtoti atsakās uzrādīt zirga identifikācijas numuru (skat. KN art.
282.2);

1.9. jātnieks pārkāpj reklamēšanas noteikumus (skat. Arī VR art. 135) vai nepilda
noteikumus, atzīmētus KN ar artikulu 256.1.7;

1.10. jātnieks nerespektē organizācijas komitejas noteikto kārtību;
1.11. jātnieks pieskaras šķērslim ar nolūku to mainīt;
1.12. jātnieks nepilda norādījumus vai izrāda nekorektu uzvedību pret

sacensību amatpersonām vai jebkuru citu personu, kurai ir  saistība ar
pasākumu (cits sportists, FEI kalpotājs vai pārstāvis, žurnālists, publika u.c.);

1.13. jātnieks atkārto pārkāpumus pēc brīdinājuma;
1.14. jātnieks nepilda prasības attiecībā pret formas tērpu un sedlojumu;

2. Visi Galvenās tiesnešu kolēģijas prezidenta, Apelācijas komitejas prezidenta
uzliktie naudas sodu rēķini tiek nosūtīti NF. Ar FEI sekretariāta starpniecību tie ir
jāsamaksā FEI.

Artikuls 241. IZSLĒGŠANAS

1. Izslēgšana nozīmē, ka dalībniekam ar attiecīgo zirgu nav tiesību turpināt
piedalīties notiekošajās sacensībās.

2. Dalībniekam ir tiesības, pēc izslēgšanas vai izstāšanās, pārlēkt vienu parasto
šķērsli ar nosacījumu, ka šķērslis ir esošā maršruta sastāvdaļa. Taču tas neattiecas
uz izslēgšanas gadījumu pēc kritiena.
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3. Zemāk sekojošie paragrāfi nosaka iemeslus, par kuriem Galvenā tiesnešu kolēģija
konkūra sacensībās izslēdz dalībniekus. Galvenajai tiesnešu kolēģijai jāīsteno
izslēgšana sekojošos apstākļos:
3.1. lēciens vai lēciena mēģinājums pār šķērsli sacensību laukumā pirms starta,

izņemot mēģinājuma šķērsli (šķēršļus), kuru (kurus) noteikusi Galvenā
tiesnešu kolēģija (skat. KN art. 202.3);

3.2. starts un pirmā šķēršļa pārvarēšana pirms starta signāla (skat. KN art. 202.5
un 203.1.2);

3.3. par pirmā šķēršļa nepārvarēšanu 45 sekunžu laikā pēc hita sākuma, izņemot
visus gadījumus, kad dalībnieks nav spējīgs ietekmēt traucējošos apstākļus
(skat. KN art. 203.1.2);

3.4. zirga nepārtraukta pretošanās 45 sekunžu laikā (skat. KN art. 223.2);
3.5. nākošā šķēršļa nepārvarēšana vai pēdējā šķēršļa pārlēkšana un finiša līnijas

nešķērsošana 45 sekunžu  laikā;
3.6. pirmā šķēršļa pārlēkšana nešķērsojot starta līniju starp karogiem pareizajā

virzienā (skat. KN art. 220.1.2);
3.7. obligāto pāreju nešķērsošana vai maršruta plānā ar nepārtraukto līniju

norādītā pārvietošanās ceļa precīza neievērošana;
3.8. hita laikā izdarīts mēģinājums vai šķēršļa pārlēkšana, kurš neietilpst dotajā

maršrutā (skat. KN art. 220.1.5);
3.9. maršrutā ietilpstoša šķēršļa nepārvarēšana (skat. KN art. 220.1.5) vai pēc

aizjāšanas garām vai atteikšanās, otrs neveiksmīgs mēģinājums pārlēkt
šķērsli, kur kļūda tika pieļauta;

3.10. šķēršļa pārvarēšana nepareizā secībā (skat. KN art. 220.1.4);
3.11. šķēršļa pārvarēšana nepareizā virzienā (skat. KN art. 220.1.4);
3.12. laika limita pārsniegšana (skat. KN art. 236 un 239);
3.13. atteikšanās rezultātā gāzta šķēršļa pārlēkšana vai mēģinājums lēkt līdz

tā atjaunošanai;
3.14. šķēršļa pārlēkšana vai mēģinājums pārlēkt pēc pārtraukuma,

nesagaidot zvana signālu (skat. KN art. 203.3);
3.15. sistēmas visu šķēršļu nepārvarēšana atkārtoti pēc atteikšanās vai

aizjāšanas garām (skat. KN art. 212.3), izņemot gadījumu sistēmas slēgtajā
daļā (skat. KN art. 214);

3.16. sistēmas katra elementa nepārvarēšana atsevišķi ar atsevišķu lēcienu un
secīgi (skat. KN art. 212.2);

3.17. finiša līnijas nešķērsošana pareizā virzienā jāšus, pēc pēdējā šķēršļa
pārlēkšanas (izņemot zināmas īpašās sacensības), pirms laukuma atstāšanas
(skat. KN art. 226.2);

3.18. dalībnieks un/vai zirgs atstāj sacensību laukumu bez Galvenās tiesnešu
kolēģijas atļaujas, ieskaitot arī gadījumu pirms starta;

3.19. brīvs zirgs atstāj sacensību laukumu līdz hita beigām, pat līdz startam;
3.20. jebkura priekšmeta pieņemšana hita laikā, sēžot zirga mugurā, izņemot

galvas aizsargcepuri un/vai brilles;
3.21. jātnieka steka, garāka par 75cm, vai ar atsvaru galā, lietošana

sacensību laukumā vai tiešā tā tuvumā. Nav atļauts jebkāds steka aizstājējs (šī
artikula izņēmums ir skatāms KN art. 257.2.2);

3.22. nelaimes gadījums ar jātnieku vai zirgu, kad nav iespējams pabeigt
sacensības (skat. KN art. 258);

3.23. slēgtas sistēmas pārvarēšana nepareizā virzienā vai tās izjaukšana;
3.24. otra nepaklausība hita laikā (skat. KN art. 236 un 239);
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3.25. jātnieka vai zirga kritiens hita laikā (skat. KN art. 224, 236 un 239);
3.26. ja Galvenā tiesnešu kolēģija uzskata, ka jebkāda iemesla dēļ jātnieks

vai zirgs nav spējīgi turpināt sacensības;
3.27. šķēršļa pārlēkšana vai mēģinājums sacensību laukumā, pēc hita

beigām (atsauce uz  KN art. 202.6, attiecībā par atļauju lēkt šķērsli presei).

4. Izslēgšana pēc Galvenās tiesnešu kolēģijas uzskatiem var notikt sekojošos
gadījumos:
4.1. neierašanās laukumā pēc sacensību dalībnieka vārda un/vai numura

izsaukšanas;
4.2. ierašanās laukumā vai tā atstāšana nesēžot zirga mugurā;
4.3. jebkāda neatļauta fiziska palīdzība, izņemot norādīto paragrāfā 3.20;
4.4. zirga apmācība ātruma sacensībās, kur pielieto A vai C tabulu, iepriekš

neinformējot organizācijas komiteju;
4.5. neapstāšanās gadījumā, kad hita laikā atskan zvans (skat. KN art. 203.2 un

233.2).

Artikuls 242. DISKVALIFIKĀCIJAS

1. Diskvalifikācija nozīmē, ka jātnieks, zirgs (zirgi) un/vai abu kombinācija ir
diskvalificēti attiecīgajās sacensībās vai visā pasākumā. Diskvalifikācija var būt
arī ar atpakaļejošu spēku.

2. Galvenā tiesnešu kolēģija diskvalifikāciju var piespriest sekojošos gadījumos:
2.1. ierašanās sacensību laukumā kājām, kad sacensības sākušās;
2.2. zirga treniņš sacensību laukumā vai šķēršļa pārvarēšana, vai pārvarēšanas

mēģinājums bez Galvenās tiesnešu kolēģijas atļaujas (skat. KN art. 202.2,
202.5 un 202. 6);

2.3. lēciens vai lēciena mēģinājums sacensību laukumā pār mēģinājuma šķērsli
vairāk reižu par atļauto (skat. KN art. 202.4, 240.1.6 un 262.1.9);

2.4. šķēršļa pārvarēšana vai pārvarēšanas mēģinājums sacensību laukumā, vai
šķēršļu, kas uzstādīti nākošajam maršrutam pārvarēšana vai mēģinājums to
darīt (skat. KN art. 202.5);

2.5. atteikšanās no pārlekšanas bez Galvenās tiesnešu kolēģijas atļaujas vai bez
svarīga iemesla;

2.6. zirga trenēšana uz šķēršļiem, kas atšķiras no organizācijas komitejas
piedāvātajiem (skat. KN art. 240.1.5 un 201.4);

2.7. šķēršļu pārvarēšana treniņu laukumos nepareizā virzienā vai mēģinājuma
šķēršļa (ja tāds ir) pārvarēšana nepareizā virzienā sacensību laukumā, (skat.
KN art. 201.4 un 202.4);

2.8. visi ļaunprātības izpausmes veidi vai/un ļaunas apiešanās gadījumi, par
kuriem paziņo Galvenās tiesnešu kolēģijas loceklis, Apelācijas komitejas
loceklis vai stjuarts, iekļaujot, bet neaprobežojoties, gadījumus, kurus nosaka
Veterinārā reglamenta XI pielikums (Standarta pārbaudes metode attiecībā uz
paaugstinātu jūtību);

3. Obligāta diskvalifikācija
3.1. asiņošana zirga sānā (sānos), mutē vai nāsīs vai pazīmes, kas norāda par

pārmērīgu piešu vai steka pielietošanu jebkurā vietā uz zirga (gadījumos, kad
notiek neliela asiņošana mutē, kā mēdz gadīties zirgam sakožot savu mēli vai
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lūpu, amatpersonas var atļaut mutes izskalošanu vai noslaucīšanu un atļaut
jātniekam turpināt, taču pie tālākas acīmredzamas mutes asiņošanas, sekas
būs diskvalifikācija);

3.2. neatļautu šķēršļu pārvarēšana jebkurā sacensību norises vietā vai jebkāda
motīva vadīta sacensību norises vietas atstāšana ar zirgu, sacensību periodā.
Šādas rīcības rezultāts būs diskvalifikācija.

Artikuls 243. ĻAUNPRĀTĪBA PRET ZIRGU
(skatīt arī VR art.142)

1. Visas nežēlīgas, antihumānas vai apvainojošas apiešanās ar zirgu, ieskaitot, bet
neaprobežojoties ar dažādām piesišanas formām, ir stingri aizliegtas (skat. KN art.
242.2.8).
Jebkura darbība vai darbību sērijas, kuru Galvenā tiesneša kolēģija var uzskatīt kā
ļaunprātību pret zirgu, saskaņā ar VR, jāsoda ar vienu vai vairākiem sekojošiem
sodiem:
(I) Dzeltenā brīdinājuma karte (skatīt VR art. 142);
(II) Izslēgšana;
(III) Naudas sods;
(IV) Diskvalifikācija.

2. Sekojošais tiek uzskatīts par ļaunprātību pret zirgu:
2.1. Zirga piesišana.

Ar terminu „zirga piesišana” apzīmē visus mākslīgos paņēmienus, kurus
pielieto, lai veicinātu zirga lēcienu sacensībās augstāk vai akurātāk. Praktiski
nav iespējams nosaukt visus „piesišanas” veidus, bet vispārīgi tā sastāv no tā,
ka dalībnieks vai viņa asistents uz zemes, par kura rīcību dalībnieks ir
atbildīgs, sit zirgam pa kājām tīši (nav svarīgi kas un ar ko) vai netīši, izraisa
zirgam sāpes ar kaut ko, vai uzbūvējot šķērsli pārāk augstu un/vai pārāk platu,
vai izveidojot maldīgus vērtētājus, vai novietojot kārtis vai sistēmas
elementus maldīgos attālumos, vai ar nodomu rauj vai grūž zirgu pie šķēršļa,
radot tam grūtības vai neiespējamību lēcienam, lai tādā veidā zirgs sasistos
pret šķērsli.
„Piesišanas” vai citu ļaunprātīgu izpausmju gadījumā treniņu laukumos,
Galvenās tiesnešu kolēģijas jurisdikcijas periodā, dalībnieks un zirgs ir
diskvalificējams no visām sacensībām uz vismaz 24 stundām. Papildus,
Galvenā tiesnešu kolēģija, vadoties pēc apstākļiem, var veikt tālākas darbības,
ieskaitot, bet neaprobežojoties, ar jātnieka un/vai zirga diskvalifikāciju no
visa pasākuma.

2.2. Pārmērīga steka lietošana.
 Steku nedrīkst lietot jātnieka dusmu izpausmē. Šāds pielietojums vienmēr ir

pārmērīgs;
 Steku nedrīkst pielietot pēc izslēgšanas;
 Steks nekad nedrīkst atrasties virs rokas (piemēram, turot steku labajā rokā,

sist pa kreiso pusi). Zirga galvas aizskaršana, lietojot steku vienmēr ir
pārmērīga steka pielietošana;

 Jebkura incidenta gadījumā zirgam nedrīkst iesist vairāk par trijām reizēm. Ja
zirga āda ir pārsista, tad tas vienmēr tiek uzskatīts par pārmērīgu steka
pielietošanu;
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Ļaunprātīgi vai pārmērīgi steku lietojošs sportists tiks izslēgts un pēc Galvenās
tiesnešu kolēģijas ieskatiem viņam var uzlikt naudas sodu.

2.3. Citas ļaunprātības pret zirgu formas.
Jebkādas cita veida ļaunprātības formas  pret zirgu (tādas kā piesišana”,
pārmērīgs locekļu jūtīgums vai nejūtīgums, aizliegto treniņu metožu lietošana,
pārmērīga piešu lietošana un citi gadījumi, kurus nosaka VR vai citi FEI
noteikumi un priekšraksti) arī ir aizliegtas un jāsoda pamatojoties uz šiem
noteikumiem.

Artikuls  244. KĀJSARGU UN BANDĀŽU PĀRBAUDE

Stjuarti (tiesneši – inspektori), kājsargu un bandāžu (kāju saites) pārbaude
(skat. arī  KN art. 257.2.3 un X pielikumu).
Kājsargi un bandāža obligāti jāpārbauda visiem zirgiem, kuri piedalās Grand Prix,
Nāciju kausa izcīņā un visās sacensībās ar augstāko balvu fondu. Kājsargu un
bandāžu pārbaude ir ieteicama arī citās sacensībās. Atsauce uz VR un konkūra
stjuartu rokasgrāmatu par kājsargu un bandāžu kontroles procedūru.

SADAĻA  VIII PĀRLEKŠANAS

Artikuls 245. PĀRLEKŠANAS - VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS

1. Tikai dalībniekiem ar vienādiem rezultātiem pēc viena vai vairākiem hitiem,
pretendējošiem uz pirmo vietu, ir tiesības piedalīties pārlekšanā. Pārlekšanā
dalībniekiem jāstartē ar to pašu zirgu, ar kuru tika veikts pamata maršruts.

2. Pārlekšanai jānotiek pēc tiem pašiem noteikumiem un sodu tabulas, kā pamata
sacensībās, ievērojot šī veida sacensību pārlekšanas noteikumus. Tomēr mazās
sacensībās, kurās pielieto A tabulu, pārlekšanu var veikt pēc C tabulas, ar
nosacījumu, ka tas ir ierakstīts nolikumā. Pārlekšanai jānotiek nekavējoši pēc
sacensību beigām.

3. Ja nolikumā ir noteikts, tad organizācijas komiteja var nolemt, ka dalībnieki, kas
beiguši hitu bez sodu punktiem, dodas uz pārlekšanu nekavējoties pēc sava starta
pamata maršrutā. Šajā gadījumā jādod zvana signāls vēlreiz, kas dalībniekam
norāda uz startu pārlekšanai. Laikā pēc zvana darbojas iepriekš pieminētie
noteikumi par 45 sekundēm, kā noteikts KN art. 203.1.2. Dalībnieki
kvalificējušies pārlekšanai, laikā starp hitu un pārlekšanu nav tiesīgi atstāt
sacensību laukumu. Šis pārlekšanas veids ir atļauts tikai pielietojot A sodu tabulu
un saskaņā ar KN artikuliem 238.1.2 un 238.2.2, un nav atļauts „Grand Prix”
sacensībās vai sacensībās ar augstāko balvu fondu. Ja pamata maršrutu, bez soda
punktiem nav veicis neviens dalībnieks, klasifikācijai ir jānotiek saskaņā ar art.
238.2.1 vai 238.2.2.

4. Ja šie noteikumi nenosaka citādāku kārtību (Spēka un veiklības sacensības), tad
pārlekšanu skaits nevar būt lielāks par divām.
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5. Dalībnieku starta secība pārlekšanā ir analoga pamata sacensībām pirms
pālekšanas, izņemot gadījumus, kad citu kārtību nosaka nolikums vai KN.

Zirgiem, kuri sacensībās ar vienu pārlekšanu, zaudē pakavu pirms starta pamata
maršrutā, jādod vēlāka starta pozīcija. Pārlekšanās zirgiem, kuri pirms starta
pazaudē pakavu, jādod trīs pozīcijas vēlāku startu. Ja dotajā laikā nav izdevies
piesist (aizstāt) nokritušo pakavu zirgam, Galvenajai tiesnešu kolēģijai, pēc
saviem ieskatiem, ir jāizlemj, vai zirgam dot vēlāku starta pozīciju vai tas ir
jāizslēdz.

6. Vienādu punktu gadījumā, par pirmo vietu var notikt pārlekšana saskaņā ar
nolikumu. Ja nolikumā pārlekšana nav pieminēta, tad tiek pieņemts, ka sacensības
ir bez pārlekšanas.

Artikuls 246. ŠĶĒRŠĻI   PĀRLEKŠANĀ

1. Pārlekšanas (-u) šķēršļi var būt mainīti augstumā un/vai platumā (daļēji vai
pilnīgi), nepārkāpjot KN art. 208.4 ierobežojumus. Tomēr, pārlekšanas šķēršļu
izmērus var palielināt tikai tad, ja pretendenti uz pirmo vietu iepriekšējo hitu
veikuši bez soda punktiem šķēršļos.

2. Ja pamata maršrutā ir iekļauta sistēma(s), tad pārlekšanā (pārlekšanās) arī jābūt
vismaz vienai sistēmai.

3. Visās pārlekšanas sacensībās šķēršļu skaits var būt samazināts līdz sešiem
(sistēma tiek uzskatīta, kā viens šķērslis).

4. Šķēršļu forma, tips un krāsa nedrīkst būt izmainīti, izņemot sistēmu, no kuras var
izslēgt vienu vai divus elementus. Ja sistēma ir trīskārša vai četrkārša, tad vidējo
elementu izņemšana aizliegta.

5. Šķēršļu pārvarēšanas secība var būt izmainīta.

6. Pārlekšanā attālumi starp sistēmas elementiem nekad nedrīkst būt izmainīti.

7. Pārlekšanas maršrutā var iekļaut papildus ne vairāk kā divus vienkāršus šķēršļus.
Abiem šķēršļiem jābūt uzstādītiem parkūrā tā apskates laikā. Šie šķēršļi var būt
divi okseri vai divi svērteniskie, vai viens okseris un viens svērteniskais. Shēmā
jābūt skaidri norādītam, vai svērteniskie šķēršļi pārvarami no jebkuras puses vai
tikai no vienas puses. Ja  pamata maršrutā iekļautais šķērslis, pārlekšanas maršrutā
ir pārvarāms no pretējās puses, tad tas tiek uzskatīts kā viens no diviem papildus
atļautajiem.

Artikuls 247.   IZSLĒGŠANA VAI  ATTEIKŠANĀS NO  PĀRLEKŠANAS

1. Dalībnieks, kurš izslēgts no pārlekšanas sacensībām, ieņem vietu aiz pārlekšanas
sacensības beigušajiem dalībniekiem.
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2. Dalībnieks, kurš ar Galvenās tiesnešu kolēģijas atļauju nepiedalās pārlekšanā,
ierindojams pēc izslēgtā vai pēc dalībnieka, kurš izstājies no sacensībām jebkāda
pamatota iemesla dēļ. Dalībnieki, kuri izstājušies no pārlekšanas bez pamatota
iemesla vai tīši izraisījuši savu izslēgšanu, ierindojami vienādi ar dalībniekiem,
kuri atteikušies no tās pašas pārlekšanas.

3. Ja pirms izšķirošās pārlekšanas divi vai vairāki dalībnieki atsakās no pārlekšanas,
Galvenajai tiesnešu kolēģijai jāizlemj, vai apmierināt lūgumu, vai atteikt. Ja
Galvenā tiesnešu kolēģija apmierina lūgumu, organizācijas komitejai lietišķās
balvas jānodrošina visiem dalībniekiem, bet naudas balvas tiek saskaitītas kopā un
sadalītas proporcionāli. Ja Galvenā tiesnešu kolēģija nolemj pārlekšanu turpināt,
bet dalībnieki neseko šim lēmumam, lietišķās balvas netiek pasniegtas, bet naudas
balvas saņem viszemākās, kādas saņemtu pārlekšanā pēdējo vietu izcīnījušais
dalībnieks.

SADAĻA IX KLASIFIKĀCIJA

Artikuls 248. INDIVIDUĀLĀ KLASIFIKĀCIJA  UN APBALVOŠANA

1. Individuālo dalībnieku klasifikācijai jānotiek saskaņā ar izvēlēto tabulu un
programmas prasībām vai norādījumiem maršruta shēmā.

2. Jebkurš dalībnieks, kuram nav iespēja izcīnīt godalgotu vietu, pēc Galvenās
tiesnešu kolēģijas ieskatiem, var būt apstādināts hita laikā.

3. Dalībnieki, kuri nav spējīgi pabeigt sacensību pirmo hitu, zaudē tiesības uz
jebkuru godalgu, izņemot atsevišķas speciālas sacensības.

4. Kvalifikācijas sacensību uzvarētāji saglabā savas izcīnītās balvas gadījumā, ja viņi
atsakās piedalīties sacensībās, kurām viņi ir kvalificējušies.

5. Uzvarētājiem un godalgoto vietu ieguvējiem apbalvošanas ceremonijā jāpiedalās
uz zirgiem, ar kuriem šīs godalgas izcīnītas. Tomēr Galvenā tiesnešu kolēģija,
drošības apsvērumu dēļ, var pieļaut izņēmumu. Ja uzvarētājs vai godalgoto vietu
ieguvēji nepiedalās apbalvošanas ceremonijā, Galvenā tiesnešu kolēģija, pēc
saviem ieskatiem, var atļaut organizācijas komitejai neizsniegt dalībniekam balvu.
Šī iemesla dēļ organizācijas komitejai nolikumā un programmā jānorāda, cik
apbalvojamajiem jāpiedalās apbalvošanas ceremonijā. Ja nolikumā vai programmā
norādījumu nav, apbalvošanas ceremonijā jāpiedalās visiem apbalvojamajiem.

6. Apbalvošanas ceremonijā zirgiem nedrīkst būt uzklātas zirgu segas, izņemot zirgu
segas, kuras dāvina sacensību sponsori. Galvenā tiesnešu kolēģija, speciālo
apstākļu iespaidā, tomēr var izlemt, kā mazināt šo noteikumu prasības.
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SADAĻA X DALĪBNIEKI UN ZIRGI

Artikuls 249. IELŪGUMI UZ CSIO

1. Oficiālie ielūgumi tiek sūtīti nacionālajai federācijai un tiem jāsatur
uzaicinājumam komandas vadītājam, komandas veterinārārstam, minimāli 4 un
maksimāli 6 dalībniekiem, minimums 8 un maksimums 15 zirgiem, un vienam
jātnieka palīgam priekš katra dalībnieka.

Ja organizācijas komiteja uzaicina komandas ar 4 jātniekiem un 8 zirgiem, tad
uzaicināto komandu skaits nevar būt mazāks kā iepriekšējā gadā.

Mazākais trijām oficiālām komandām (ieskaitot pašmāju) jāpiedalās
pasākumā, lai tās uzskatītu par CSIO.

Ja CSIO sacensībām piesakās mazāk kā 5 nacionālās federācijas, ielūgums var
būt paplašināts iekļaujot 2 komandas no katras nacionālās federācijas (ieskaitot
pašmāju komandu). Pirms sacensību sākuma, vēlākais tehniskajā sanāksmē, katrai
valstij ar 2 komandām jāizlemj, kura komanda cīnīsies par Nāciju kausa punktiem.

2. CSIO sacensības Eiropā.
Ja tiek aicinātas 10 vai vairākas komandas (pašmāju komandu ieskaitot),

organizācijas komiteja var ielūgt ārzemju jātniekus saskaņā ar KN art. 249.5.
Ja tiek aicinātas 8 vai 9 komandas (pašmāju komandu ieskaitot), tad var būt

ielūgti tikai 3 ārzemju individuālie jātnieki.
Ja tiek aicinātas 7 vai mazāk komandas (pašmāju komandu ieskaitot), tad

nevar būt ielūgts neviens ārzemju individuālais jātnieks.

3. CSIO sacensības Ziemeļamerikā.
Ja tiek aicinātas 5 vai vairākas komandas (pašmāju komandu ieskaitot), tad

ārzemju individuālie jātnieki var tikt ielūgti saskaņā ar KN art. 249.5.
Ja tiek aicinātas 4 komandas (pašmāju komandu ieskaitot), tad var būt ielūgti

tikai maksimāli 2 ārzemju individuālie jātnieki.
Ja tiek aicinātas mazāk par 4 komandām (pašmāju komandu ieskaitot), tad

ārzemju individuālie jātnieki nedrīkst būt ielūgti.

4. Katrai organizācijas komitejai nolikuma  pavadvēstulē jāuzrāda ielūgto nacionālo
komandu nosaukumus un papildus vēl vismaz 3 rezerves komandas gadījumam,
ja kāda no aicinātajām kaut kādu iemeslu dēļ nepieņem piedāvājumu. Saņemot
atteikumu, organizācijas komitejai nekavējoties jākonsultējas ar kādu no rezerves
saraksta komandām. Ir ieteicams katrai organizācijas komitejai noteikt divus
principiālas pieteikšanās datumus gadījumam, ja kāda uzaicinātā nacionālā
federācija izstājas. Ja pasākums ir daļa no FEI Nāciju kausa sērijas sacensībām,
tad organizācijas komitejai komandas jāuzaicina saskaņā ar šīs sērijas
speciālajiem noteikumiem.

5. Viens vai divi individuālie dalībnieki papildus pie komandas, vai no nacionālās
federācijas, kura nevar nosūtīt komandu, var būt uzaicināti ar tādiem pašiem
nosacījumiem, kā oficiālo komandu dalībniekiem. Nekādi personiskie
uzaicinājumi uz CSIO pasākumiem nav atļauti.

6. CSIO rīkotājas nacionālās federācijas individuālo dalībnieku skaitu nosaka pēc
zemāk esošās tabulas.
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(KN art.249.2, 249.3, 249.5, 249.6, 249.7 un 249.8)

Ārzemju dalībnieku skaits
(komanda + individuālie
dalībnieki)

Maksimālais pašmāju
individuālo dalībnieku
skaits, papildus pie
nacionālās komandas

Maksimālais dalībnieku
skaits oficiālajās
komandās

Līdz 20 30 6

21 – 30 24 6

31 un vairāk 18 6

7. CSIO Nāciju kausa 5*/4* sacensībās jābūt ielūgtām vismaz 7 ārzemju komandām.
Tikai ārkārtas gadījumos ar speciālu FEI ģenerālsekretāra atļauju, var tikt
uzaicināts mazāks dalībnieku skaits.

8. FEI ir tiesības izvirzīt organizācijas komitejai vienu ārzemju komandu ar
„zaļo”(wild card ) karti.

Artikuls 250. IELŪGUMI UZ CSI

CSI sacensībām, organizācijas komitejai, ar savas nacionālās federācijas
apstiprinājumu, nolikumā un ielūgumā jānorāda ielūgto individuālo dalībnieku un
zirgu skaitu.

Artikuls 251. PIETEIKUMI (skat. arī VR art. 116)

1. Visiem jātniekiem un zirgiem jābūt FEI un savās nacionālajās federācijās
reģistrētiem (CSI1* un CSI2* pasākumos), pirms viņiem tiek dota atļauja
piedalīties starptautiskās sacensībās izņemot FEI World Challenge sacensības
(skat. arī VR art. 113).

2. Sacensībām pieteikto zirgu skaitu nosaka nolikums un KN.

3. Visus uz starptautiskām sacensībām uzaicinātos vai izvirzītos sportistus pieteikt
var tikai viņu nacionālā federācija. Nacionālā federācija ir atbildīga lai uz
sacensībām pieteiktie sportisti būtu atbilstoša vecuma. Organizācijas komitejai
jāakceptē visi ārzemju nacionālo federāciju izvēlētie sportisti saskaņā ar nolikuma
nosacījumiem un KN. Organizācijas komiteja nedrīkst akceptēt nekādus citus
saņemtos pieteikumus, kā vien no sportistu nacionālajām federācijām.
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4. Nacionālā federācija ir atbildīga par zirgu izvēli un pieteikšanu. Tas nozīmē arī
atbildību par zirgu sportisko formu un spēju piedalīties sacensībās, kurām tie
pieteikti. Nacionālās federācijas ir atbildīgas par to, lai pieteikto zirgu vecums
būtu atbilstošs pasākuma prasībām.

5. Atļautais pieteikto komandu un individuālo dalībnieku skaits ir izklāstīts KN.

6. FEI pasaules čempionātiem un olimpiskajām spēlēm, nacionālās federācijas var
pieteikt tikai tos dalībniekus, kuri ir kvalificējušies pēc Konkūra komitejas
nosacījumiem un ir apstiprināti FEI birojā, atbilstoši Starptautiskās olimpiskās
komitejas prasībām.

7. Ja nacionālā federācija piesaka vairāk dalībnieku un zirgu, nekā to atļauj prasības
par oficiālo komandu dalībnieku skaitu, komandas vadītājam jānorāda oficiālajai
komandai izvēlētie sportisti un zirgi, vēlākais pirms pirmās zirgu izvades.

8. Organizācijas komiteja, nekādā gadījumā, nevar ierobežot to dalībnieku vai
komandu skaitu, kurām ir tiesības piedalīties FEI čempionātā. FEI birojs var
ierobežot pieteikumu skaitu, ja tas ļoti nepieciešams.

9. Pieteikumi FEI senioru čempionātiem un spēlēm obligāti jāizdara trijās fāzēs, kā
tas ir noteikts  VR art. 116.4.1, 116.4.2 un KN art. 251.9.3. Pārējām sacensībām,
ieskaitot pat CSIO, VR art. 116.4.2 (noteiktie peteikumi) prasības ir ieteicamas,
bet citus termiņus nolikumā var noteikt nacionālā federācija/organizācijas
komiteja.
9.1. Principiālie pieteikumi – skat. VR art. 116.4.1.
9.2. Noteiktie pieteikumi – skat. VR art. 116.4.2.
9.3. Galīgie pieteikumi ir jāiesniedz organizācijas komitejai nolikumā norādītajā

laikā. Šis datums nevar būt ātrāk kā 4 nedēļas pirms un ne vēlāk kā 4 dienas
pirms sacensību sākuma. Šie pieteikumi satur to sportistu un zirgu vārdus,
kuri dosies uz pasākumu. Galīgajā pieteikumā dalībnieku skaits nedrīkst
pārsniegt noteikto un tiem jābūt izvēlētiem no noteiktā pieteikuma saraksta.
Pēc galīgā pieteikuma saņemšanas, orgkomiteja var atļaut aizstāt zirgus
un/vai dalībniekus tikai ar speciālu atļauju. Organizācijas komitejai nolikumā
jānorāda datums, līdz kuram var izdarīt zirga (zirgu) un dalībnieka
(dalībnieku) aizstāšanu, un tas nedrīkst būt vēlāk kā vienu dienu pirms zirgu
izvades.

10. Pieteikuma veidlapā jānorāda informācija, kā noteikts VR art. 116.5. Pieteikumā
jābūt norādītam arī sportista dzimšanas gadam.

11. Gadījumā, ja NF gribētu sūtīt vairāk dalībnieku un/vai zirgu nekā norādīts
noteiktajā pieteikumā, tad organizācijas komitejai nav pienākums viņus izmitināt,
nedz arī atļaut piedalīties sacensībās, pat ja KN un nolikums pieļautu šādu
līdzdalību (VR art. 116.6).

12. Sacensībās dalībnieks var atteikties startēt ar kādu vai visiem zirgiem, bet viņš
nedrīkst piedalīties ar iepriekš sacensībām nepieteiktu zirgu, bez organizācijas
komitejas un Galvenās tiesnešu kolēģijas apstiprinājuma (VR art. 116.7).
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13. Ja nacionālā federācija ir jau izdarījusi galīgo pieteikumu un saprot, ka komandas
nosūtīšana nav iespējama, tai nekavējoties par to ir jāinformē organizācijas
komiteja (VR art. 116.8).

14. Par tām komandām vai individuālajiem dalībniekiem, kurus viņu nacionālās
federācijas ir pieteikušas galīgajā pieteikumā un kuri nepiedalās bez pamatota
iemesla, ārzemju tiesnesis/tehniskais delegāts ziņo FEI ģenerālsekretāram lietas
izskatīšanai FEI tribunālā. Nacionālajām federācijām, kuras ir izdarījušas
principiālos pieteikumus un kuru sportisti tās nepārstāv bez apmierinoša
izskaidrojuma, var uzlikt naudas sodu. Piedalīšanās tajā pašā laikā notiekošās citās
sacensībās nevar tikt uzskatīta par pamatotu iemeslu nepiedalīties sacensībās.
Tomēr, un neskatoties uz to, ka tas ir pretrunā ar VR, ja galīgajā pieteikumā CSI
sacensībām pieteiktais dalībnieks ir izvēlēts tās pašas nedēļas nogales CSIO
sacensībām pieteiktā sportista (kurš nevar startēt pamatota iemesla dēļ)
aizstāšanai, tad šī vēlā maiņa tiks uzskatīta par pamatotu iemeslu lai nepiedalītos
sākotnēji paredzētajās CSI sacensībās.

15. Nacionālā federācija nevar izdarīt galīgo pieteikumu vienam jātniekam vienā
nedēļas nogalē vairākām organizācijas komitejām vienlaikus. Šādus jātniekus
soda diskvalificējot no tā pasākuma sacensībām, kurās viņi visbeidzot piedalās, ja
vien, un neskatoties uz to, ka tas ir pretrunā ar VR, abas iesaistītās organizācijas
komitejas nedod savu piekrišanu (izņēmums skat. KN art. 251.14). Dalībnieka
zirgam (zirgiem)  pieteiktam vairākiem pasākumiem vienā nedēļas nogalē, ir
jāpiedalās attiecīgo pasākumu pirmajā zirgu izvadē (skat. arī KN art. 280.2.1.1).

16. Atteikšanās piedalīties pēc galīgā pieteikuma izdarīšanas vai nepiedalīšanās
sacensībās, kā rezultātā organizācijas komitejai radušies finansiālie zaudējumi
(boksu un viesnīcu rezervēšanas izdevumi), nozīmē to atlīdzināšanu.

17. Nacionālajās sacensībās (CSN), kuras pieļauj vairāk kā 15 ārzemju sportistu
piedalīšanos no vairāk kā 4 nacionālajām federācijām, saskaņā ar FEI
noteikumiem un reglamentiem, automātiski kļūst par CSI sacensībām ar visām no
tā izrietošām sekām.

Artikuls 252. STARTA  KĀRTĪBA

1. Starta secības izloze komandām un individuālajiem dalībniekiem - čempionātos/
CSIO.
1.1. Sākumā notiek individuālo dalībnieku izloze, kuri ir uzaicināti sacensībās

papildus virs   komandu limitiem, neatkarīgi no valstiskās piederības.
1.2. Tālāk seko komandu izloze. Katras komandas vadītājs iesniedz pieteikumu ar

savas komandas dalībnieku sastāvu tādā secībā, kādā viņš vēlās, lai tie
startētu. Šie dalībnieki tiek izvietoti vietās, kas palikušas brīvas starp
individuālajiem dalībniekiem.

1.3. Ja individuālais dalībnieks startē ar vairākiem zirgiem, Galvenā tiesnešu
kolēģija sakārto starta kārtību tā, lai starp viņa startiem būtu vismaz piecu
dalībnieku intervāls.

1.4. Ja komandas vadītājs izlemj izmainīt savu dalībnieku un zirgu starta secību
pēc saraksta publicēšanas, var gadīties, ka kāda dalībnieka starta numuri ar
diviem zirgiem var atrasties ļoti tuvu. Šajā gadījumā komandas vadītājam
jāinformē Galvenā tiesnešu kolēģija vai organizācijas komiteja ne vēlāk kā



42

stundu pirms starta. Tad Galvenā tiesnešu kolēģija var izmainīt startu tādā
veidā, lai izmaiņa skartu tikai šo dalībnieku.

2. CSIO un CSI sacensībās komandu izlozei jābūt tādai, lai vienas nacionālās
federācijas komandas dalībnieki nestartētu secīgi viens pēc otra. Ja gadās, ka
vienam vai vairākiem dalībniekiem jāstartē ar diviem zirgiem ļoti tuvu viens
otram, Galvenā tiesnešu kolēģija ar savu lēmumu vai pēc dalībnieka vai komandas
vadītāja pieprasījuma var izmainīt starta secību tā, lai tas skartu tikai šos
dalībniekus.

3. Starta kārtību nedrīkst noteikt pēc jātnieku vai zirgu alfabētiskās secības.

4. Komandu sacensībām katrai izlozei jābūt atsevišķai.

5. Rotācijas kārtība startam individuālajās sacensībās.
Rotācija ir obligāta, bet rotācijas sistēmu organizācijas komiteja izvēlas pēc
saviem ieskatiem. Lai izdarītu individuālo dalībnieku rotāciju programmā
ietilpstošajām sacensībām, ieteicams pielietot procedūru, kā norādīts zemāk.
5.1. Turnīru programmā iekļautajās individuālajās sacensībās, kurās dalībniekiem

atļauts startēt ar diviem vai trīs zirgiem, starta kārtības rotācijas veikšanai ir
pielietojama sekojoša procedūra:

5.1.1. Ja nolikumā paredzēts, ka vienam un tam pašam zirgam ir atļauts
piedalīties vairāk kā vienās sacensībās dienā visa turnīra laikā, tad zirgu
skaits jādala ar individuālo sacensību skaitu;

5.1.2. Ja nolikumā paredzēts, ka vienam un tam pašam zirgam ir atļauts
piedalīties tikai vienās sacensībās dienā visa turnīra laikā, tad zirgu skaits
jāsadala ar dienu skaitu, kurās individuālās sacensības notiks.

5.2. Turnīros, kuros nolikums atļauj dalībniekiem startēt tikai ar vienu zirgu katrās
individuālajās sacensībās, izloze notiek dalībniekiem, bet viņu zirgiem piešķir
sekojošus numurus:

Pirmais dalībnieks 1, 2, 3 (viņa zirgu numuri)
Otrais dalībnieks 4, 5 utt.

Rotācija notiek pēc tās pašas procedūras, kā norādīts 1.paragrāfā, tikai šajā
gadījumā dalībnieku skaitu jādala ar sacensību skaitu vai ar dienu skaitu,
kurās notiek individuālās sacensības.

6. Starta kārtība „Grand Prix” sacensībās.
Starptautiska konkūra turnīra laikā nosaukums „Grand Prix” sacensību laikā

var tikt lietots tikai vienreiz vienā kategorijā, piemēram, CSIY, CSIJ, CSI3* utt.
Visās „Grand Prix” sacensībās starta kārtību jānosaka ar vienu no sekojošām
metodēm:
6.1. starta kārtību nosaka ar atsevišķu izlozi;
6.2. ja ir speciāla sarindošanas kārtība labākajiem dalībniekiem vai kombinācijām

jātnieks/zirgs, tad sarindošana apgrieztā secībā pirms „Grand Prix” var būt
pielietota kā starta kārtība šajās sacensībās.

6.3. organizācijas komiteja var sadalīt dalībniekus arī trijās grupās. Tad starta
kārtības noteikšanai jābūt atsevišķi katrai grupai. Rolex tabulas labākajiem
jātniekiem ir atļauts startēt pēdējā grupā.

Galvenās tiesnešu kolēģijas prezidentam ir jāpiedalās izlozē.
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Izlozes kārtību, kuru pielietos, jāapraksta sacensību nolikumā.

Artikuls 253. STARTA PIETEIKUMS

CSIO sacensībās dienu līdz sacensību sākumam, komandu vadītāji organizācijas
komitejai rakstiski iesniedz komandas sarakstu (dalībniekus un zirgus), kā arī
individuālo dalībnieku, un viņu zirgu vārdus (skat. KN art. 249). Nelaimes vai
slimības gadījumā, kurš rada neiespējamu dalībnieka un/vai zirga piedalīšanos
sacensības komandas sastāvā, komandas pārstāvis var nomainīt viņu/viņus ar
individuāli pieteikto (ja tāds ir), ne vēlāk kā stundu pirms pasākuma pirmo sacensību
sākuma. Nomainītie dalībnieki vai zirgi nedrīkst piedalīties individuālajās sacensībās.
Visos turnīros komandu vadītāji (CSIO) vai individuālie dalībnieki (CSIO, CSI),
organizācijas komitejā, organizācijas komitejas noteiktajā laikā, piesaka nākamās
dienas sacensību dalībniekus.

Artikuls 254. PIEDALĪŠANĀS UN ZIRGU SKAITS

1. Zirgu vecums.
1.1.Olimpiskajām spēlēm un pasaules čempionātam pieteiktiem zirgiem ir jābūt

vismaz 9 gadus veciem. Reģionālajām spēlēm un čempionātiem, kontinentu
čempionātiem, FEI Pasaules kausa fināliem, sacensībām pieteiktajiem zirgiem
jābūt vismaz 8 gadus veciem. Izņēmumā kārtā, Latīņamerikas reģionālajām
spēlēm un čempionātiem, pieteiktie zirgi var būt 7 gadus veci, ar nosacījumu,
ka šķēršļu augstums šajās sacensībās, nepārsniedz 1,40 m. CSIO3*-CSIO5*
sacensībām un CSI3*-CSI5* sacensībām un visām FEI Pasaules kausa
sacensībām, izņemot FEI Pasaules kausa finālu , pieteiktajiem zirgiem jābūt
vismaz 7 gadus veciem. Tomēr, CSI sacensībās jaunzirgiem, drīkst sarīkot
sacensības arī sešgadīgiem zirgiem. CSIO 1*-2* un CSI 1*-2*sacensībām, ja
tās nav daļa no FEI Nāciju kausa sērijas, pieteiktajiem zirgiem jābūt vismaz 6
gadus veciem. Ja CSIO 1*-2* un CSI 1*-2*sacensības ir daļa no FEI Nāciju
kausa sērijas, pieteiktajiem zirgiem jābūt vismaz 7 gadus veciem.

1.2. Zirgu vecums – ziemeļu un dienvidu puslodes.
1.2.1. Nacionālās sacensības.
Zirgiem no dienvidu puslodes, piedaloties ziemeļu puslodē, vajadzētu atļaut
piedalīties nacionālajās sacensībās gadu jaunākiem zirgiem, tā kā viņu
oficiālais dzimšanas datums ir 1. augusts. Zirgiem no ziemeļu puslodes,
piedaloties dienvidu puslodē, vajadzētu atļaut startēt maršrutos gadu vecākiem
zirgiem, tā kā viņu oficiālais dzimšanas datums ir 1. janvāris
1.2.2. Starptautiskas sacensības jauniem zirgiem

(pieci*/ seši/septiņi/ astoņi gadi veci).
Sacensības 5 gadus veciem zirgiem drīkst notikt tikai FEI Pasaules
zirgaudzētāju čempionātos konkūrā jaunzirgiem, ja vien nav izsniegta īpaša
FEI atļauja.
Sešus līdz astoņus gadus veciem zirgiem no dienvidu puslodes, piedaloties
starptautiskās sacensībās jaunzirgiem ziemeļu puslodē, būs atļauts piedalīties
maršrutos gadu jaunākiem zirgiem, tā kā viņu oficiālais dzimšanas datums ir
1. augusts (piemēram, astoņus gadus vecs zirgs no dienvidu puslodes var
piedalīties ziemeļu puslodes sacensībās septiņus gadus vecu zirgu kategorijā).
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Zirgiem no ziemeļu puslodes piedaloties sacensībās dienvidu puslodē būs
atļauts piedalīties maršrutos gadu vecākiem zirgiem, tā kā viņu oficiālais
dzimšanas datums ir 1.janvāris (piemēram, piecus gadus  vecs zirgs no
ziemeļu puslodes var piedalīties dienvidu puslodes sacensībās sešus gadus
vecu zirgu kategorijā).

2. Nolikumā jābūt detalizēti uzrādītam pieļaujamajam zirgu skaitam katram
dalībniekam CSIO un CSI sacensībās, bet šim skaitam jābūt maksimāli limitētam
ar trim zirgiem. CSI vai CSIO sacensības var iekļaut sacensības jaunzirgiem, tikai
tiem dalībniekiem, kuri pieteikušies CSI vai CSIO; šajām sacensībām dalībnieki
var pieteikt papildus divus zirgus, pie trim atļautajiem CSI vai CSIO. Šiem
papildus  pieteiktajiem zirgiem ir atļauts piedalīties tikai jaunzirgu sacensībās.
Pasākumos, kur tiek organizētas vairākas dažādu kategoriju CSI sacensības vienā
nedēļas nogalē, dalībnieka zirgu skaits tiek ierobežots līdz trim katrā kategorijā.
Šajās sacensībās var organizēt atsevišķas CSI sacensības jaunzirgiem (CSIYH);
Dalībnieki, kuri pieteikušies CSIYH sacensībām var pieteikt trīs zirgus speciāli
jaunzirgu sacensībām.. Tas netiek attiecināts uz CSI pasākumiem, kuri notiek
vienā vietā vairākās nedēļas nogalēs pēc kārtas; šajās sacensībās dalībnieks var
startēt ar maksimums četriem zirgiem katrā kategorijā (mazais/vidējais/lielais
aplis) katru CSI sacensību laikā. CSIYH sacensībām dalībniekam atļautais
maksimālais zirgu skaits ir seši, no kuriem maksimums trīs var startēt katrā
vecuma kategorijā vienā CSI pasākumā. Ja nolikumā iekļautas „Sešu šķēršļu
sacensības” un/vai spēka sacensības, Derbijs un/vai speciālās sacensības ērzeļiem,
tad nolikums var pieļaut papildus zirgu katrām šīm sacensībām. Šo papildus zirgu
piedalīšanās ir atļauta tikai šajās sacensībās.

3. CSIO sacensībās komandas vadītājam ir tiesības izdarīt zirgu maiņas oficiālajā
komandā visā pasākuma laikā, apstākļos, kad katrs jātnieks jāj ar maksimālo zirgu
skaitu, kā norādīts KN art. 254.2. Šāda veida izdarīta maiņa ir neatgriezeniska.

4. Zirgu maiņas indivīdiem CSIO un CSI sacensībās ir atļautas tikai, ja tiem ir viena
nacionālās federācijas piederība un atbilst nolikuma prasībām par zirgu skaitu
katram individuālajam dalībniekam. Šāda veida izdarīta maiņa ir neatgriezeniska.

5. CSIO pasākumos „Grand Prix”, bet ja šādu sacensību nav, tad sacensībās ar
vislielāko naudas balvu, katrs jātnieks var piedalīties tikai ar vienu zirgu. Ja ir
„Grand Prix” sacensības un citas ar tādu pašu naudas balvu lielumu, vai augstāku,
dalībnieks var piedalīties tikai ar vienu zirgu katrā no šīm sacensībām, izņemot
Derbija sacensības; šajā gadījumā dalībniekam atļauts jāt ar vairāk kā vienu zirgu.

6. Augstāk minētais paragrāfs piemērojams arī CSI sacensībās. Tomēr ja „Grand
Prix” vai līdzīgās sacensībās, kā norādīts 5. paragrāfā, pieteikušies ir 30 vai mazāk
dalībnieku, organizācijas komiteja drīkst atļaut ieinteresētiem dalībniekiem jāt ar
diviem zirgiem, ar nosacījumu, ka kopējais startējošo dalībnieku skaits
nepārsniedz maksimāli pieļaujamo sacensību dalībnieku skaitu „Grand Prix” vai
līdzīgās sacensībās.
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Artikuls 255. BĒRNI, JUNIORI UN JAUNIE JĀTNIEKI
(atsauce arī uz IX un XII pielikumu)

1. Ar izņēmumiem, kas minēti tālāk paragrāfos 2. un 3., dalībnieki, ar īpašu savas
nacionālās federācijas atļauju, var piedalīties dažās pieaugušo sacensībās no gada,
kurā sasniedz 12 gadu vecumu .

2. Vienā pasākumā juniors vai ponija jātnieks vai bērns nevar piedalīties vienlaicīgi
savas kategorijas sacensībās un pieaugušo sacensībās.

3. Pirms gada, kurā tiek sasniegts 18 gadu vecums, dalībnieki nedrīkst piedalīties:
 „Grand Prix” sacensībās CSI3*-CSI5*;
 „Grand Prix” sacensībās CSIO1*-CSIO5*;
 FEI Nāciju kausa sacensībās;
 „Spēks un veiklība” sacensībās;
 Derbija sacensībās;
 Sacensībās ar augstākajām naudas godalgām, ja tās nav vienas no augstāk

minētajām.

No gada, kurā viņi sasniedz 12 gadu vecumu, dalībniekiem atļauts piedalīties
visās sacensībās CSI1* un CSI2* pasākumos ar nosacījumu, ka šķēršļu augstums
pamata maršrutā nepārsniedz 1,20 m.

No gada, kurā viņi sasniedz 14 gadu vecumu, dalībniekiem atļauts piedalīties
visās sacensībās CSI1* pasākumos, un CSI2* sacensībās, ar nosacījumu, ka
šķēršļu augstums pamata maršrutā nepārsniedz 1,40 m.

No gada, kurā viņi sasniedz 16 gadu vecumu, dalībniekiem atļauts piedalīties
visās sacensībās CSI2* pasākumos, ar nosacījumu, ka šķēršļu augstums pamata
maršrutā nepārsniedz 1,45 m.

Artikuls 256. APĢĒRBS,   AIZSARGCEPURE UN SVEICINĀŠANA

1. Apģērbs.
1.1. Dalībniekiem jābūt pareizā apģērbā skatītāju priekšā, un tam, sacensību vai

apbalvošanas laikā jāatbilst KN  art. 256. 1.5 un art. 256. 3.1.2.1.
1.2. Maršruta apskates laikā, apģērbam jābūt tīram un sakārtotam. Jebkurā

gadījumā jābūt zābakos, baltās jātnieku biksēs, baltā vai gaiši tonētā
virskreklā ar baltu kaklasaiti. Visos gadījumos virskrekla apkaklītei un
aprocēm jābūt baltām.

1.3. Sliktos laika apstākļos mēteļa vai lietusmēteļa nēsāšana atļauta ar Galvenās
tiesnešu kolēģijas piekrišanu. Ļoti siltā laikā Galvenā tiesnešu kolēģija var
atļaut jāt bez žaketes.

1.4. Cietas, trijos punktos nostiprinātas aizsargcepures nēsāšana ir obligāta visos
šķēršļu pārvarēšanas gadījumos, ieskaitot armijas dienesta, policijas,
žandarmērijas, militāro iestāžu un nacionālo zirgaudzētavu pārstāvjiem, kā arī
ieteicama jebkurā darbā ar zirgu iesildīšanās un treniņu laukumos, vai jebkurā
sacensību vietā. Atrodoties uz zirga, aizsargcepure, nostiprināta trijos
punktos, ir obligāta junioriem, bērniem, poniju jātniekiem un ir ieteicama arī
jaunajiem jātniekiem.
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No 2013, gada 1. janvāra art. 256.1.4 aizvietos tālāk sekojošais paragrāfs:
Visu laiku, atrodoties  uz  zirga,  aizsargcepure,  nostiprināta   trijos   punktos,
ir obligāta visām personām. Šo noteikumu izņēmums ir atļauts pieaugušajiem
jātniekiem, noņemot aizsargcepures apbalvošanas ceremonijas laikā.

1.5. Civilpersonām jāvalkā savu nacionālo federāciju apstiprināto formu vai
apģērbu, sarkanu vai melnu žaketi, baltas vai gaiši dzelteni brūnas jātnieku
bikses, melnus zābakus vai brūnus zābakus. Citas krāsas zābaki var būt
pieļaujami, ja to atļauj FEI. Sacensībās jābūt baltam vai viegli ietonētam
virskreklam ar baltu kaklasaiti vai stīvinātu stāvo apkakli vai medību
kaklasaiti. Kreklu piedurknes var būt garas vai īsas, bet apkaklēm jābūt
baltām; krekliem ar garām piedurknēm ir jābūt ar baltām aprocēm. Ja netiek
vilkts redingots, tad kreklam jābūt ar garajām vai īsajām piedurknēm.

1.6. Dalībnieki no armijas dienesta, policijas, žandarmērijas, militārajām
aprindām un zirgaudzētavām var valkāt civilo vai dienesta apģērbu.

1.7. Pēc Galvenās tiesnešu kolēģijas ieskatiem, dalībniekam, kurš nav pienācīgi
apģērbts, var tikt atteikta piedalīšanās sacensībās.

1.8. Nāciju kausa sacensībās, FEI reģionālajos, kontinentu un pasaules
čempionātos, kā arī olimpisko un reģionālo spēļu laikā dalībnieki drīkst
valkāt tikai nacionālo federāciju oficiāli apstiprinātās žaketes. Melnas,
sarkanas, tumši zilas un zaļas žaketes ar tādas pašas krāsas apkaklītēm nevar
būt reģistrētas.
Komandas biedru žaketēm jābūt vienā krāsā. Dalībniekus, kuri nepildīs šos
noteikumus, Galvenā tiesnešu kolēģija sodīs ar 1000 CHF (Šveices franki)
naudas sodu. Turklāt dalībnieks būs spiests atstāt sacensību laukumu un varēs
atgriezties tikai tad, kad žakete atbildīs sacensību noteikumiem.

1.9. Strīdu gadījumā par krāsām, šķīrējtiesneša loma ir ģenerālsekretāram, kura
lēmums ir neapstrīdams.

2. Sveicināšana.
2.1. Visās sacensībās, kuras notiek Galvenās tiesnešu kolēģijas pārraudzībā, katrs

dalībnieks pieklājīgā formā sasveicinās ar Galvenās tiesnešu kolēģijas
prezidentu, ja vien Galvenās tiesnešu kolēģijas prezidents nedod citas
norādes. Galvenā tiesnešu kolēģija var atteikt startu dalībniekam, kurš nav
sasveicinājies. Dalībnieks var tikt arī sodīts ar naudas sodu (skat. KN art.
240.1.7). Īpašos gadījumos Galvenā tiesnešu kolēģija, konsultējoties ar
organizācijas komiteju var izlemt vai dalībniekiem ir jāsveicina pirms katrām
sacensībām. Organizācijas komitejai saskaņā ar Galvenā tiesnešu kolēģijas
prezidentu, jāinstruē sportisti par valsts galvas sveicināšanu (ja tāds ieradies),
un tā var darīt arī tad, ja amatpersonu ložā atrodas kāds īpašs viesis.

2.2. Dalībniekam jāsveicina, ejot parādes maršā, apbalvošanā un himnu
atskaņošanas laikā.

2.3. Speciālos gadījumos Galvenā tiesnešu kolēģija var izlemt, ka sveicināšana
nav obligāta.

2.4. Arī vīrieši, sveicinot, var nenoņemt galvassegu. Steka pacelšana vai galvas
mājiens tiks uzņemts kā sveiciens.

3. Reklāma, jātnieku un zirgu publicitāte (skat. VR art. 135).
3.1. Visās sacensībās, izņemot reģionālajās  un olimpiskajās spēlēs, kuras notiek

starptautiskās olimpiskās komitejas pārraudzībā (skat. olimpiskie noteikumi
jāšanas sporta sacensībām olimpiskajās spēlēs), sportisti var nēsāt apģērbu  un
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ekipējumu ar  ražotāju vai sponsoru firmas zīmi (nosaukumu un/vai logo), kā
tas aprakstīts zemāk:

3.1.1. Ražotāju firmas zīme.
3.1.1.1. atrodoties sacensību laukumā un apbalvošanas ceremonijas laikā,

apģērba un ekipējuma firmas (kura nav sponsors) vārds vai zīme
var parādīties tikai vienu reizi un tās laukums uz apģērba un
ekipējuma nedrīkst pārsniegt trīs kvadrātcentimetrus (3 cm2,
maksimums vienu centimetru-1cm-augstu un maksimums trīs
centimetrus-3cm-platu)

3.1.2. Sponsoru firmas zīme.
3.1.2.1. atrodoties sacensību laukumā un apbalvošanas ceremonijas

laikā, individuālā sponsora firmas zīmes laukums uz apģērba un
ekipējuma nedrīkst pārsniegt:

a) divi simti kvadrātcentimetrus (200 cm2) katrā sviedrenes
pusē;

b) astoņdesmit kvadrātcentimetrus (80 cm2) uz katras no
žaketes abām pusēm vai uz apģērba augšdaļas krūšu
kabatu augstumā;

c) sešpadsmit kvadrātcentimetrus (16 cm2) abās krekla
apkaklītes pusēs un uz mednieku kaklasaites vai tieši pa
vidu sieviešu blūzes apkaklītei;

d) septiņdesmit piecus kvadrātcentimetrus (75 cm2) logo uz
mušu cepurītes (tīkliņš pret mušām uz zirga pieres);

e) civilpersonām atļauts uz savām ķiverēm vertikālajā
viduslīnijā izvietot sava sponsora logo. Šis logo nedrīkst
būt garāks par 25 cm un platāks par 5 cm;

f) astoņdesmit kvadrātcentimetrus (80 cm2, maksimums
divdesmit centimetri gara un maksimums četri
centimetri  plata) uz jātnieka bridžām kreisajā pusē, tikai
vienu reizi un gareniski.

3.1.2.1.1. Neskatoties uz iepriekš minēto, FEI čempionātu
organizācijas komitejas nolikumā var aizliegt šādus
nosaukumus un logo, izņemot komandu un/vai nacionālo
federāciju sponsoru vārdus un logo, kuru lielums ir noteikts
augstāk KN art. 256.3.1.2.1.

3.1.2.1.2. Neskatoties uz iepriekš minēto, CSIO sacensību
organizācijas komitejas nolikumā, Nāciju kausa sacensībās,
var aizliegt šādus nosaukumus un logo, izņemot komandu
un/vai nacionālo federāciju sponsoru vārdus un logo, kuru
lielums ir noteikts augstāk KN art. 256.3.1.2.1.

3.1.2.2. Organizācijas komiteja var izvietot sacensību un/vai visa
pasākuma sponsora (sponsoru) vārdus un/vai logo uz sacensību
organizācijas komitejas komandas biedru apģērba, kā arī uz zirgu
segām sacensību laukumā un apbalvošanas ceremonijas laikā,
visās FEI sacensībās. Vārdu un/vai logo lielums uz dalībnieku
numuriem nedrīkst pārsniegt 100 cm2.

3.1.3. Dalībnieka nacionālā identifikācija
3.1.3. 1. atrodoties sacensību laukumā vai apbalvošanas ceremonijas laikā uz
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sportista apģērba var būt dalībnieka valsts nosaukums vai logo, tās
nacionālie simboli un/vai tās nacionālais karogs, un/vai dalībnieka
nacionālās federācijas logo vai nosaukums, nepārsniedzot:
(I) saprātīgu lielumu uz katras no žaketes abām pusēm vai uz

apģērba augšdaļas krūšu kabatu augstumā;
(II) 200 cm2 katrā sedlu sviedrenes pusē;
(III) vertikāli pa vidu uz aizsargcepures (skat. KN art. 256.3.1.2.1);
(IV) astoņdesmit kvadrātcentimetrus (80 cm2, maksimums divdesmit

centimetri gara un maksimums četri centimetri  plata) uz
jātnieka bridžām kreisajā pusē, tikai vienu reizi un gareniski;

(V) septiņdesmit piecus kvadrātcentimetrus (75 cm2) liels logo uz
mušu cepurītes (tīkliņš pret mušām uz zirga pieres).

Jebkurā gadījumā, dalībnieka nacionālā identifikācija uz
apģērba var būt kombinēta kopā ar viņa sponsora (-u), viņa
komandas sponsora (-u) un/vai nacionālās federācijas sponsora
(-u) vārdu un/vai logo, kamēr tā ar savu klātbūtni un
pamanāmību ir saskaņā ar platību, kura pieminēta art. 3.1.2.1
un 3.1.3.1.

3.1.4. Dalībnieka vārds.
3.1.4.1. atrodoties  sacensību   laukumā   un  apbalvošanas  ceremonijas laikā,

dalībnieka vārds var parādīties 80 cm2 (maksimums divdesmit
centimetri garumā un maksimums četri centimetri platumā) lielumā uz
jātnieka bridžām kreisajā pusē, tikai vienu reizi un gareniski.

3.2. Ja šajā artikulā nav noteikts citādi, atrodoties arēnā vai sacensību laikā uz
sportista, amatpersonas, zirga vai jāšanas ekipējuma nedrīkst būt reklāma.
Tomēr, maršruta apskates laikā dalībnieki drīkst nēsāt savu sponsoru, savu
komandu sponsoru un/vai savu nacionālo federāciju sponsoru logo, kurš
apģērba augšdaļas priekšā un mugurpusē nepārsniedz 400 cm2 un 50 cm2 uz
aizsargcepures.

3.3. Reklāma var būt izvietota uz šķēršļiem, nožogojumiem un sacensību laukuma
malās, ar nosacījumu, ka līgumi vai vienošanās par televīzijas, interneta
apraidi to pieļauj. Sponsoru šķēršļu nosacījumi ir izklāstīti KN art. 208.3.

3.4. Saskaņā ar šī artikula nolūku, par sacensību laukumiem tiek uzskatīti visi
laukumi, kur tiek vērtēts sportists, ieskaitot vietas, kur notiek zirgu
veterinārās izvades. Uz treniņu laukumiem tas neattiecas.

Artikuls 257. SEDLOJUMS

1. Sacensību laukumā:
1.1. Acu aizsegi ir aizliegti.
1.2. Aitāda vai līdzīgs materiāls var tikt pielietots katrā iemauktu vaigu daļā, ja tā

nepārsniedz 3cm diametrā un ir pietiekamā attālumā no zirga purna.
1.3. Atļauts tikai slīdošs martingals. Fiksējošs martingals atļauts tikai zirgiem

bērnu sacensībās.
1.4. Attiecībā uz trenzēm, aizliegumi nepastāv. Tomēr Galvenajai tiesnešu

kolēģijai, pamatojoties uz veterinārārsta ieteikumu, ir tiesības aizliegt trenzi,
ja tas var savainot zirgu.
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Pavadām jābūt piestiprinātām pie trenzes vai tieši pie iemauktiem. Gāgi un
hakamori ir atļauti.

1.5. Lietot mēles piespiedējus nav atļauts. Par mēles sargu lietošanu skat. VetR
art. 1011.2.6.5.

1.6. Slīdošās pavadas lietošana ir aizliegta sacensību laukumos, izņemot
apbalvošanas ceremonijas un parāžu laikā.

2. Pasākuma laikā, jebkurā organizācijas komitejas kontrolētā vietā piemēro šādus
noteikumus:
2.1. Drošības interesēs dzelzs un ādas kāpšļiem (tas attiecas arī uz drošajiem

kāpšļiem) brīvi jākarājas visā garumā virs seglu spārniem bez jebkādiem
papildus stiprinājumiem. Jātnieks nedrīkst ne tieši, ne netieši piestiprināt
jebkuru sava ķermeņa daļu pie segliem.

2.2. Dalībnieks drīkst pielietot iejādes steku, strādājot plaknē, bet stingri aizliegts
pielietot vai nēsāt steku, kurā iestrādāti papildus smagumi, kā arī pielietot
steku garāku par 75 cm, strādājot pāri kārtīm vai jebkuram šķērslim visos
sacensību un  treniņu laukumos. Nedrīkst pielietot jebkādus steka aizstājējus.
Šī paragrāfa neievērošana tiek sodīta ar izslēgšanu (skat. KN art. 241.3.21).

2.3. Maksimālais ekipējuma svars, kuru atļauts uzlikt uz zirga priekškājas vai
pakaļkājas (vienkārši vai salikti kājsargi, vēzīšu locītavu sargi utt.) ir 500
grami (pakavs netiek ņemts vērā). Šī paragrāfa neievērošana tiek sodīta ar
diskvalifikāciju (skat. KN art. 242.2.8.)

2.4. Visām starptautiskajām konkūra sacensībām jaunajiem zirgiem (piecus*,
sešus, septiņus un astoņus gadus veci zirgi): Visiem pakaļējo kāju aizsargiem
jābūt ar maksimālo iekšējo garumu 16 cm un minimālo ārējo platumu 5 cm.
* Sacensības 5 gadus veciem zirgiem drīkst notikt tikai FEI Pasaules
zirgaudzētāju čempionātos konkūrā jaunzirgiem, ja vien nav izsniegta īpaša
FEI atļauja.
Sekojoši kritēriji jāievēro sakarā ar pakaļējo kāju aizsargu valkāšanu
staptautiskajās sacensībās jaunzirgiem (skat. arī FEI Konkūra sjtuartu
rokasgrāmatu FEI mājas lapā):

Kājsargu iekšpusei jābūt gludai; atļauta tikai neelastīga velcro aizdare
(fiksācija); āķi un siksnas nevar būt lietotas;

Kājsargu stingrajai daļai ir jāaptver vēzīša locītavas iekšpuse;

Nodrošinot aizsardzību nedrīkst pievienot nekādus papildu elementus.

3. Reklāma un publicitāte uz sedliem un ekipējuma.
Prasības par sedlu un ekipējuma reklāmas ierobežojumiem aprakstītas KN art.
256.3.

Artikuls 258. NELAIMES GADĪJUMI

1. Ja notiek nelaimes gadījums, kura rezultātā dalībnieks vai zirgs nevar pabeigt
hitu, abi tiek izslēgti. Ja, neskatoties uz nelaimes gadījumu, dalībnieks beidz
hitu, bet nevar atstāt sacensību laukumu jāšus, viņam izslēgšana nedraud.

2. Galvenajai tiesnešu kolēģijai ir jāpiemēro izslēgšana, ja tā uzskata, ka jātnieks
vai zirgs, pēc nelaimes gadījuma, nav spējīgs turpināt sacensības.
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SADAĻA XI AMATPERSONAS

Artikuls 259. AMATPERSONAS

1. Galvenā tiesnešu kolēģija (skatīt nākošajā lpp.).

2. Nolikuma kontrole un Ārzemju tiesneša ziņojums FEI.

Pasākums Kas kontrolē
nolikumu

Kas ziņo FEI
(14 dienu laikā)

Olimpiskās spēles
Pasaules čempionāts

FEI Galvenās tiesnešu kolēģijas
prezidents

Reģionālās spēles
FEI Pasaules kausa fināls
Kontinentu čempionāti

Senioru un citi čempionāti

FEI Galvenās tiesnešu kolēģijas
prezidents

CSIO1* līdz CSIO5* FEI Ārzemju tiesnesis

CSI3* līdz CSI5* FEI Ārzemju tiesnesis

CSI2*/CSIYH2* Ārzemju tiesnesis (*)
un NF

Ārzemju tiesnesis

CSI – Y/J/Ch/V/Am Cat.A;
CSI-P

FEI Ārzemju tiesnesis

CSI*CSI – Y/J/Ch/V/Am Cat. B
CSIYH1*

Ārzemju tiesnesis (*)
un NF vai Galvenās
tiesnešu kolēģijas

prezidents

Ārzemju tiesnesis vai Galvenās
tiesnešu kolēģijas prezidents

(*) sūta atskaiti organizācijas komitejai, kopiju uz FEI
un organizācijas komitejas nacionālajai federācijai (NF)
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Galvenā tiesnešu kolēģija 259.1

Pasākums Tiesnešu skaits
Galvenās

tiesnešu kolēģijas
prezidents

Biedri Papildus
biedri

Sacensību
prezidents

Ūdens šķēršļa
tiesnesis

Ārzemju
tiesnesis

Minimums Minimālā
kvalifikācija

Minimālā
kvalifikācija

Minimālā
kvalifikācija

Minimālā
kvalifikācija

Minimālā
kvalifikācija

Minimālā
kvalifikācija

Olimpiskās spēles/Jaunatnes
olimpiskās spēles (JOS)
Pasaules čempionāts

(FEI norīkots)
Prezidents +

(FEI norīkoti) 3

4. līmeņa tiesnesis
Obligāti no citas

valsts

Minimums
divi 4. līmeņa

tiesneši

3. līmeņa
tiesnesis

4. līmeņa
tiesnesis

3. līmeņa tiesnesis
(nav piemērojams

JOS)

4. līmeņa
tiesnesis

Panamerikas spēles/Kontinentālais
čempionāts senioriem/
Pasaules kausa fināls

(FEI norīkots)
Prezidents +

(FEI norīkoti) 3

4. līmeņa tiesnesis
Obligāti no citas

valsts

Minimums
divi 3. līmeņa

tiesneši

3. līmeņa
tiesnesis

3. līmeņa
tiesnesis

3. līmeņa
tiesnesis

4. līmeņa
tiesnesis

Reģionālās spēles/
Citi čempionāti/
CSIO

Prezidents + 3
3 līmeņa tiesnesis

Ieteicams no
rīkotājas valsts

Minimums
divi 3. līmeņa

tiesneši

1. līmeņa
tiesnesis

3. līmeņa
tiesnesis

1. līmeņa
tiesnesis

(FEI norīkots)
3. līmeņa
tiesnesis

CSI5*
CSI4*
CSI3*

Prezidents + 2
(*)

3. līmeņa tiesnesis
Ieteicams no

rīkotājas valsts

Minimums
divi 3. līmeņa

tiesneši

1. līmeņa
tiesnesis

3. līmeņa
tiesnesis

1. līmeņa
tiesnesis

3. līmeņa
tiesnesis,

CSI5*/CSI4*
(FEI norīkots)

CSI2*/CSIYH2*
CSI – Y/J//Ch/V/Am
Cat. A/CSI-P

Prezidents + 2
(*)

3. līmeņa tiesnesis
Ieteicams no

rīkotājas valsts

Min.viens
2. līmeņa
tiesnesis

1. līmeņa
tiesnesis

2. līmeņa
tiesnesis

1. līmeņa
tiesnesis

2. līmeņa
tiesnesis

CSI*/CSIYH1*
CSI – Y/J/Ch/V/Am
Cat. B

Prezidents + 2
(*)

2. līmeņa tiesnesis
Ieteicams no

rīkotājas valsts

Minimums
1. līmeņa
tiesnesis

1. līmeņa
tiesnesis

1. līmeņa
tiesnesis

Ieteicams
2. līmeņa
tiesnesis

(*) Pievienot tiesnesi ūdens šķērslim (ja tāds ir) vai vairākus, ja vienā dienā ir liels dalībnieku skaits.
Katras sacensības jātiesā grupai no vismaz trim tiesnešiem tiesnešu ložā un vienam tiesnesim pie ūdens šķērsļa, ja tāds ir.
Svarīgi: Tabulā uzrādītais tiesnešu skaits ir minimālais un tam jābūt pielāgotam sacensībām, ņemot vērā dalībnieku skaitu dienā.
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3. Apelācijas komiteja.
Apelācijas komitejas sastāva veidošana un tās prezidenta un locekļu iecelšana

notiek saskaņā ar Vispārējā reglamenta (VR) prasībām. Apelācijas komiteja nav
obligāta CSI1*, CSI2* un CSI3* pasākumos un visos CSI pasākumos veterāniem,
jaunajiem jātniekiem, junioriem, poniju jātniekiem un bērniem.

4. Veterinārā komisija un Veterinārais delegāts.
4.1. Veterinārās komisijas sastāvs, kurš ir obligāts olimpiskajās, reģionālajās un

Jaunatnes olimpiskajās spēlēs, čempionātos, Pasaules kausa finālā un CSIO
sacensībās pieaugušajiem, sastāv no prezidenta un locekļiem atbilstoši
Veterinārā reglamenta prasībām

4.2. CSIO visu kategoriju, izņemot pieaugušos, un CSI sacensībās, veterinārārsts
tiek uzskatīts kā veterinārais delegāts, kuru ieceļ organizācijas komiteja un kura
nepieciešamību nosaka Veterinārais (VetR) reglaments.

5. Maršruta sastādītājs un tehniskais delegāts.
5.1. Maršruta sastādītājs.

5.1.1.Reģionālajās spēlēs un reģionālajos čempionātos un Pasaules kausa finālā
maršruta sastādītājs tiek izvēlēts no, vismaz, 3. līmeņa FEI maršruta
sastādītājiem un to, ar FEI piekrišanu, nosaka attiecīgā nacionālā
federācija/organizācijas komiteja.

5.1.2. Maršruta sastādītājam olimpiskajās spēlēs, Jaunatnes olimpiskajās spēlēs
un pasaules čempionātā, kontinentālajā čempionātā pieaugušajiem un
Pasaules kausa finālā jābūt 4. līmeņa maršruta sastādītājam, un to, ar FEI
piekrišanu, ieceļ organizācijas komiteja.

5.1.3. CSIO3*/4*/5* un CSI3*/4*/5* pasākumos maršruta sastādītāju apstiprina
organizācijas komiteja, izvēloties to no, vismaz,  3. līmeņa FEI maršruta
sastādītāju saraksta.

5.1.4. CSIO1*, CSI1*/2* pasākumos maršruta sastādītāju ieceļ organizācijas
komiteja no, vismaz, 2. līmeņa FEI maršruta sastādītāju saraksta. CSIO2*
pasākumos, kuri nav no Nāciju kausa sērijas, maršruta sastādītājs var tikt
izraudzīts no 2. līmeņa FEI maršruta sastādītāju saraksta. CSIO2*
pasākumos, kuri ir daļa  no Nāciju kausa sērijas, maršruta sastādītājs
jāizraugās no, vismaz, 3. līmeņa FEI maršruta sastādītāju saraksta.

5.1.5. Maršruta sastādītājam ar īpašu rūpību jāievēro interešu konflikta
prasības, kā tas norādīts zemāk 7. paragrāfā, jo īpaši, viņš nevar darboties
sacensībās, kurās piedalās viens vai vairāki viņa tiešie radinieki.

5.2. Tehniskais delegāts.
5.2.1. Ārzemju tehniskais delegāts ir obligāts reģionālajās spēlēs, reģionālajos

čempionātos; viņu izvēlas no, vismaz, 3. līmeņa FEI maršruta sastādītāju
saraksta, un to ieceļ FEI Konkūra direktors, konsulējoties ar Konkūra
komiteju.

5.2.2. Ārzemju tehniskajam delegātam olimpiskajās spēlēs, Jaunatnes
olimpiskajās spēlēs, pasaules čempionātā, kontinentālajā čempionātā
pieaugušajiem un Pasaules kausa finālā jābūt vismaz, 4. līmeņa  maršruta
sastādītājam, un to ieceļ FEI Konkūra direktors,  konsulējoties ar Konkūra
komiteju.

5.2.3. CSIO un CSI pasākumiem tehnisko delegātu (ārzemju vai nacionālo)
izvēlei priekšroka dodama personām no FEI tiesnešu vai maršruta
sastādītāju saraksta un viņu var iecelt organizācijas komiteja.
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6. Stjuarti.
Treniņu un iesildīšanās laukumiem to izmantošanas laikā vienmēr jātiek

uzraudzītiem. Lai tiktu nodrošināta noteikumu ievērošana, vismaz pa vienam stjuartam
jābūt uz laukuma, kuru izmanto.

6.1. Vecākais stjuarts tiek nozīmēts katrām starptautiskajām sacensībām un viņu
izvēlas no FEI stjuartu saraksta. Sekojošu līmeņu pasākumos, vecākajam
stjuartam jābūt ar vismaz sekojošu statusu:
(I) Visās CSIO, visās CSI sacensībās un čempionātos visām kategorijām,
izņemot pieaugušos - 2. līmeņa stjuarts.
(II) Olimpiskajās, reģionu un Jaunatnes olimpiskajās spēlēs, kontinentālajā,
reģionālajā un pasaules čempionātā pieaugušajiem, Pasaules kausā finālā – 3.
līmeņa stjuarts.

6.2. Stjuartu asistenti.
Visos starptautikajos pasākumos stjuartu asistentiem jābūt ar vismaz 1. līmeņa
stjuartu statusu. Katrām sacensībām jānozīmē vismaz četri stjuarta asistenti;
papildus stjuarta asistenti var tikt nozīmēti, atkarībā no tā, cik pasākumi notiek
viena turnīra ietvaros.

7. Interešu konflikts.
Būtiski interešu konflikts pastāv, ja citi to var secināt no konkrētajiem

apstākļiem. Interešu konfliktu definē kā jebkuru personu, profesionālās vai
finansiālās attiecībās, bet ne tikai, tai skaitā attiecības ģimenē (starp tiešajiem
ģimenes locekļiem), kas varētu ietekmēt vai tikt uztvertas, ka tās ietekmē
objektivitāti, pārstāvot vai veicot uzņēmējdarbību vai citus darījumus FEI labā vai
FEI vārdā.

No konfliktiem būtu jāizvairās, kad vien tas ir iespējams. Tomēr var būt
gadījumi, kad FEI ir jānosaka līdzsvars starp interešu konfliktu un  pieredzi,
zināšanām, kuras ir vajadzīgas, lai sasniegtu optimālu sportisko rezultātu.

8.  Amatpersonu izdevumi.
8.1. Nacionālajām   federācijām  un   organizācijas   komitejām   ir   jāsedz   visu

amatpersonu ceļojumu, uzturēšanās un maltīšu izmaksas, ja nav panākta cita
vienošanās starp FEI un organizācijas komiteju.

8.2. Tās amatpersonas, kuru izdevumus jāapmaksā organizācijas komitejai, FEI
jānozīmē saskaņojot ar organizācijas komiteju.

8.3. Ieteicamā minimālā vienas dienas naudas summa visām FEI amatpersonām
ir 100 EUR.

SADAĻA XII SACENSĪBAS

Artikuls 260. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1. Pastāv daudz dažādu šķēršļu pārvarēšanas sacensību veidu – gan individuālo, gan
komandu. Tālāk sekojošie noteikumi aptver sacensību veidus, kas ir vispopulārākie
starptautiskajās sacensībās.
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2. Organizācijas komitejas var ierosināt jaunus konkūra sacensību veidus, lai veicinātu
sporta dažādību.Tomēr jebkurām sacensībām, aprakstītām šajā sadaļā, jānotiek
stingrā saskaņā ar Konkūra noteikumiem (KN).

Artikuls 261. PARASTĀS UN „GRAND PRIX” SACENSĪBAS

1. Parastās un „Grand Prix” (pēdējām jābūt precīzi formulētām nolikumā) sacensības ir
tās, kur lēciens pāri šķērslim ir dominējošais faktors, bet ātrums var būt atsevišķi
ņemts vērā pie vienāda rezultāta par pirmo vietu, pirmajā pārlekšanā vai lielākais,
otrajā pārlekšanā.

2. Šīs sacensības vienmēr tiek tiesātas pēc A tabulas ar vai bez laika ieskaites, bet
vienmēr ar laika normu.

3. Maršruts tiek veidots galvenokārt zirga spēju pārbaudei šķēršļu pārvarēšanā. Par
šķēršļu skaitu, to tipu, augstumu un platumu, noteikto ierobežojumu ietvaros
atbildīga ir organizācijas komiteja.

4. Kvalificēšanās „Grad Prix” sacensībām.
4.1. Ja CSIO pasākumos „Grand Prix” sacensībām dalībniekam/zirgam ir noteikta

kvalificēšanās, tad obligāti jāizmanto formula, kura norādīta zemāk.
Tālāk minētie oficiālo komandu biedri vai individuāli startējošie dalībnieki
CSIO sacensībās uz „Grand Prix” kvalificējas automātiski:
4.1.1. Pēdējo olimpisko un Panamerikas spēļu, pēdējā pasaules un kontinenta
čempionāta individuālo medaļu ieguvēji (dalībnieki), pēdējā Pasaules kausa
fināla pirmās vietas ieguvēji jātnieks/zirgs kombinācijā.
4.1.2. Tiesības piedalīties „Grand Prix” 5* sacensībās CSIO pasākumos ir
„Grand Prix” uzvarētājiem (jātnieks/zirgs kombinācijā) jebkurās 5* CSIO
sacensībās iepriekšējo 12 mēnešu laikā.
4.1.3. Tiesības piedalīties „Grand Prix” 4* sacensībās CSIO pasākumos ir
„Grand Prix” uzvarētājiem (jātnieks/zirgs kombinācijā) jebkurās 4* vai 5* CSIO
Nāciju kausa sacensībās iepriekšējo 12 mēnešu laikā.

4.2. Ja kvalificēšanās nosacījumi dalībniekam/zirgam priekš „Grand Prix” ir noteikti
nolikumā, tad visām kvalifikācijas sacensībām jānotiek pielietojot zemāk
norādīto formulu. Tas neattiecas uz CSI sacensībām, kuras ietilpst FEI biroja
apstiprinātajās sacensību sērijās.
Tālāk minētie dalībnieki CSI sacensībās uz „Grand Prix” kvalificējas
automātiski:
4.2.1. Pasākuma iepriekšējā gada „Grand Prix” uzvarētājs;
4.2.2. Rīkotājas valsts nacionālā čempionāta pastāvošais uzvarētājs;
4.2.3. Pēdējo olimpisko un Panamerikas spēļu, pēdējā pasaules un kontinenta
čempionāta individuālo medaļu ieguvēji, Pasaules kausa fināla pirmās vietas
ieguvējs.

4.3. Ja CSIO vai CSI pasākumos „Grand Prix” sacensībām dalībniekam/zirgam
kvalificēšanās ir noteikta nolikumā, tad visām kvalifikācijas sacensībām jānotiek
pielietojot A tabulu uz laiku vai A tabulu ar vienu vai divām pārlekšanām.

5. „Grand Prix” sacensības jārīko saskaņā ar vienu no sekojošām formulām:
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5.1. viens hits ar vienu vai divām pārlekšanām; pirmā vai otrā pārlekšana uz laiku,
vai abas pārlēkšanas uz laiku vai

5.2. divi hiti (identiski vai atšķirīgi) ar vienu iespējamo pārlekšanu uz laiku vai
5.3. divi hiti, kur otrais notiek uz laiku.

6. FEI Nāciju kausa augstākās līgas „Grand Prix” sacensības jātiesā saskaņā ar vienu no
sekojošām formulām:
6.1. KN artikuls 238.2.2 (viens hits uz laiku ar vienu pārlekšanu uz laiku) vai
6.2. KN artikuls 273.3.3 (divi hiti) vai
6.3. KN artikuls 273.3.1 (divi hiti un viena pārlekšana).

Lēcienu skaitam pirmajā hitā jābūt ierobežotam līdz piecpadsmit un līdz deviņiem
otrajā hitā.

Artikuls 262. SPĒKA UN VEIKLĪBAS SACENSĪBAS

1. Vispārējie noteikumi.
1.1. Šo noteikumu nolūks ir demonstrēt zirga spējas pārvarēt ierobežotu skaitu lielu

šķēršļu .
1.2. Pie vienādiem rezultātiem pretendentiem uz pirmo vietu jānotiek secīgām

pārlekšanām.
1.3. Šķēršļiem pārlekšanā vienmēr jābūt tādas pašas formas, tāda paša tipa un tādas

pašas krāsas kā sākotnējā hītā.
1.4. Ja pēc trešās pārlekšanas uzvarētājs nav noteikts, Galvenā tiesnešu kolēģija var

pārtraukt sacensības. Pēc ceturtās pārlekšanas sacensības tiek izbeigtas.
Sacensību beigušie dalībnieki vērtējami vienādi.

1.5. Ja pēc trešās pārlekšanas dalībnieki nevēlas turpināt, Galvenajai tiesnešu
kolēģijai sacensības jābeidz.

1.6. Ja dalībnieki trešo pārlekšanu ir beiguši bez soda punktiem, ceturtā pārlekšana
nedrīkst notikt.

1.7. Laiks nekad nav izšķirošs faktors pie vienādiem soda punktiem. Sacensībās nav
laika normas un laika limita.

1.8. Šīs sacensības ir tiesājamas pēc A tabulas bez laika ieskaites.
1.9. Iesildīšanās šķērsli sacensību laukumā novieto tikai tad, ja dalībniekiem nav

iespējams vingrināties iesildīšanās laukumā. Fakultatīvais šķērslis nav atļauts.
1.10. Ja sacensību laukuma izmēri un dalībnieku skaits atļauj, Galvenā tiesnešu

kolēģija var atļaut dalībniekiem, kas palikuši pēc pirmās pārlekšanas, atrasties
sacensību laukumā. Šajā gadījumā Galvenajā tiesnešu kolēģija var atļaut
iesildes šķērsli.

2. Varenības pārbaude.
2.1. Sākuma hits ietver 4 līdz 6 atsevišķus šķēršļus, no kuriem vismaz vienam jābūt

svērteniskam. Pirmajam šķērslim jābūt vismaz 1,40 m augstam, diviem
šķēršļiem no 1,60 m līdz 1,70 m un viens mūris vai svērteniskais šķērslis var
svārstīties robežās no 1,70 m līdz 1,80 m augstumā. Jebkuras sistēmas, ūdens
šķēršļi, grāvji un dabiskie šķēršļi ir aizliegti.

Atļauts pielietot mūri ar slīpu priekšpusi (maksimāli 30 cm no pamata
līnijas).

2.2. Mūra vietā var izmantot svērtenisko šķērsli ar kārtīm vai šķērsli ar dēļiem un
kārti augstākajā vietā vai dēļu un kāršu kombināciju ar kārti augstākajā vietā.
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2.3. Pie vienādiem rezultātiem pretendentiem uz pirmo vietu jānotiek secīgām
pārlekšanām pāri diviem šķēršļiem, no kuriem vienam jābūt mūrim vai
svērteniskajam un platuma šķērslim (skat. KN art. 246.1).

2.4. Pārlekšanā abus šķēršļus paaugstina, bet platuma šķērsli arī paplašina.
Svērteniskais šķērslis vai mūris var tikt paaugstināts tikai, ja pretendenti uz
pirmo vietu nav bijuši sodīti iepriekšējā hitā (skat. KN art. 246.1).

3. Sešu šķēršļu sacensības.
3.1. Šajās sacensībās seši svērteniskie šķēršļi tiek novietoti taisnā līnijā apmēram 11

m viens no otra. Šķēršļiem jābūt identiski konstruētiem un sastāvošiem no viena
tipa kārtīm. Šķēršļu skaits var būt samazināts atkarībā no sacensību laukuma
izmēriem.

3.2. Visi šķēršļi var būt vienā augstumā, piemēram, 1,20 cm, vai
3.2.1. ar progresīvi pieaugošu augstumu, piemēram. 1,10 m, 1,20 m, 1,30 m,
1,40 m, 1,50 m, 1,60 m, vai
3.2.2. pirmie divi 1,20 m, nākošie divi 1,30 m utt.

3.3. Gadījumā, ja notiek atteikšanās vai aizjāšana garām, dalībniekam jāatjauno
kustība no šķēršļa, pie kura notika kļūda.

3.4. Pirmā pārlekšana notiek ar sešiem šķēršļiem, kurus jāpaaugstina, ja
pretendentiem uz pirmo vietu nebija soda punktu pirmajā hitā. Pēc pirmās
pārlekšanas šķēršļu skaitu var samazināt līdz četriem, bet distancei starp tiem
jāpaliek iepriekšējai ap 11 metriem (jāizņem zemākos šķēršļus).

Artikuls 263. MEDĪBU VAI ĀTRUMA UN VEIKLĪBAS SACENSĪBAS

1. Šo sacensību nolūks ir parādīt zirga paklausību, veiklību un ātrumu.

2. Šīs sacensības tiek tiesātas pēc C tabulas (skat. KN art. 239).

3. Maršrutam jābūt līkumotam ar daudzveidīgiem šķēršļiem (atļauti ir alternatīvie
šķēršļi, kas atļauj dalībniekam saīsināt ceļu, pārvarot grūtākus šķēršļus). Sacensības,
kurās pielieto tādus dabiskos šķēršļus, kā banketus, nogāzes, grāvjus utt., sauc par
Medību sacensībām un tā tās jānosauc nolikumā. Visas pārējās šāda tipa sacensības
saucas „Ātruma un veiklības sacensības”.

4. Shēmā netiek uzrādīts obligāts maršruts. Plānā uzzīmētā bulta uz šķēršļa parāda tikai
tā pārvarēšanas virzienu.

5. Obligāto pāreju vietas maršrutā tiek iekļautas tikai absolūtas nepieciešamības
gadījumos.

Artikuls 264. NĀCIJU KAUSS

1. Organizācija.
Nāciju kauss ir oficiālas starptautiskas komandu sacensības. To mērķis ir

salīdzināt dažādu valstu dalībnieku un zirgu pozitīvās īpašības ar sekojošiem
nosacījumiem:
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1.1. Nāciju kauss var būt organizēts tikai CSIO pasākumā. Eiropā CSIO sacensības
principiāli tiek rīkotas tikai atklātajos sacensību laukumos, ja vien, izņēmuma
gadījumos, Konkūra komitejas priekšsēdētājs kopā ar FEI ģenerālsekretāru
nenosaka savādāk.

1.2. Vismaz trim komandām jāpiedalās sacensībās, lai tās atzītu par Nāciju kausu.
1.3. Ja kādu iemeslu dēļ sacensības tiek rīkotas ar citu nosaukumu, tad pie šī

nosaukuma, „Nāciju kauss” jāpieraksta kā apakšvirsraksts. Tās ir sacensības,
kurās valstis tiek pārstāvētas ar oficiālām komandām, un saglabā šo sacensību
speciālo raksturu bez dalībnieku individuālās klasifikācijas.

1.4. Naudas balvu summai jābūt nodrošinātai vismaz 50 % apmērā no „Grand Prix”
sacensībām vai no sacensībām ar vislielāko naudas balvu, ja vien FEI
ģenerālsekretārs nav apstiprinājis šīs formulas izmaiņas. Balvām jābūt
pasniegtām visām komandām, kuras ir piedalījušās pārlēkšanā.

1.5. Sacensības notiek divos hitos, vienā un tajā pašā maršrutā, vienas dienas laikā.
1.6. Nāciju kausu tiesā pēc A tabulas, ar laika normu, bez laika ieskaites abos hitos.

2. Nāciju kausa sacensību dažādās kategorijas.
Sacensības, atkarībā no naudas balvu kopējā fonda, tiek iedalītas piecu zvaigžņu

(5*), četru zvaigžņu (4*), triju zvaigžņu (3*), divu zvaigžņu (2*) un vienas
zvaigznes (1*) CSIO  sacensībās.

3. Šķēršļi un citas tehniskās prasības.
3.1. Šķēršļu skaitam un izmēriem jābūt ar sekojošiem lielumiem:

5*
Nāciju
kauss

4*
Nāciju
kauss

3*
Nāciju
kauss

2*
Nāciju
kauss

1*
Nāciju
kauss

Šķēršļu skaits 12 12 12 12 12

Minimālais/maksimālais
augstums metros

1.30/1.60 1.30/1.50 1.20/1.45 1.10/1.35 1.00/1.20

Vismaz 2 svērteniskie
šķēršļi

ar augstumu metros

1.60 1.50 1.45 1.35 1.20

Vismaz seši citi šķēršļi
ar augstumu metros

1.50 1.45 1.40 1.30 1.10

Vismaz 2 platuma šķēršļi
ar minimālo

augstumu/ platumu
metros

1.50/1.70 1.45/1.60 1.40/1.50 1.30/1.50 1.20/1.40

Maksimālais platums
metros

2.00 1.90 1.80 1.70 1.50

Trijnieka
maksimālais platums

metros

2.20 2.10 2.00 1.90 1.70

Min./maks. ūdens šķēršļa
platums metros (skat. KN

art. 211.1)

4.00/4.20 3.80/4.00 3.50/3.70 3.20/3.50 2.70/3.00
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Min./maks. maršruta
garums metros

500/700 500/700 500/700 500/700 500/700

Pārvietošanās ātrums
atklātajos sacensību
laukumos (m/min.)

400 400 375 350 350

Pārvietošanās ātrums
slēgtajos sacensību
laukumos (m/min.)

350 350 350 350 350

3.2. Maršrutā jābūt ūdens grāvim (slēgtajos sacensību laukumos platums var būt
mazāks nekā norādīts tabulā). Atklātajos sacensību laukumos ūdens grāvis var
nebūt tikai ļoti ārkārtējos apstākļos ar skaidri izteiktu FEI ģenerālsekretāra
atļauju. Mērījumu ūdens šķērslim izdara ieskaitot vērtētāju.

3.3. Nedrīkst būt neviena tāda sistēma, kuras pārvarēšanai būtu nepieciešami vairāk
par trim lēcieniem (izņemot pastāvīgos šķēršļus, banketus, paugurus vai
slīpumus).

3.4. Maršrutam jāsatur vismaz vienu divkāršo vai vienu trīskāršo, bet ne vairāk kā
trīs divkāršās vai vienu divkāršo un vienu trīskāršo sistēmu.

3.5. Maršruta garums slēgtajos sacensību laukumos var būt mazāks nekā norādīts
tabulā.

3.6. Ja Galvenā tiesnešu kolēģija vienprātīgi pirms pirmā vai otrā hita nolemj, ka
maršruts ir kļuvis nelietojams nelabvēlīgo laika apstākļu dēļ, tā var dot rīkojumu
dažu šķēršļu izmēru vai vietas maiņai. Konsultējoties ar maršruta sastādītāju,
Galvenā tiesnešu kolēģija var likt palielināt dažu šķēršļu izmērus otrajam hitam,
ja uzskata, ka maršruts pirmajā hitā bija pārāk viegls.

4. Dalībnieki.
4.1. Nāciju kausa pilna komanda ietver četrus dalībniekus, no kuriem katrs jāj ar

vienu zirgu visu sacensību laiku. Trīs labāko dalībnieku rezultāti katrā no
diviem hitiem nosaka vietu izkārtojumu. Visiem komandu locekļiem jāpiedalās
pirmajā hitā (izņemot zemāk norādīto gadījumu paragrāfā 4.2 ).

4.2. Ja četru dalībnieku komanda nevar uzlabot savu rezultātu pēc sava trešā zirga
starta pirmajā vai otrajā hitā, tad ceturtais zirgs var būt atteikts no līdzdalības.

5. Piedalīšanās.
5.1. Dalībnieki un zirgi tiek izvēlēti no oficiālās komandas, kuru komandas vadītājs

deklarē pirms sacensībām. Komandas vadītājs, dienu pirms Nāciju kausa,
nosauc četrus dalībniekus un zirgus, kā arī starta secību.

5.2. Ja komanda var nodrošināt tikai trīs dalībniekus un zirgus, tad komandas
vadītājam jāpiedalās ar viņa trijiem dalībniekiem un zirgiem.

5.3. Izņemot ārpus kontroles gadījumus, par kādiem tos atzīst Galvenā tiesnešu
kolēģija, šajās sacensībās katrai nācijai obligāti jāpiedalās ar vismaz trim
dalībniekiem. Komandai, kuras izstājas vai atsakās piedalīties, tiek atņemta visa
pasākuma laikā vinnētā nauda. Turklāt tās zaudē visas tiesības uz ceļojuma un
dzīvošanas izdevumu segšanu.

5.4. Ja trīs vai vairāk dalībnieku no vienas nācijas, kura nav oficiāli pārstāvēta, tiek
pieteikti kā individuāli startējoši, tad viņiem ir jāizveido komanda priekš Nāciju
kausa, ja vien viņu nacionālā federācija septiņas dienas pirms sacensībām nav
informējusi organizācijas komiteju, ka šie jātnieki nedrīkst piedalīties Nāciju
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kausā. Šajā gadījumā organizācijas komitejai ir tiesības liegt šiem dalībniekiem
piedalīties individuāli.

5.5. Dalībnieka un/vai zirga nelaimes gadījuma vai slimības rezultātā, ar Galvenās
tiesnešu kolēģijas piekrišanu, var aizstāt dalībnieku un/vai zirgu ar citu
dalībnieku un/vai zirgu ar noteiktu pieteikumu no oficiālās komandas, ja vien no
paziņojuma laika un vienu stundu pirms sacensību sākuma, dalībnieks un/vai
zirgs iegūst izziņu no oficiāli atzīta ārsta un/vai atļauju no Veterinārās komisijas
(skat. KN art. 253). Aizstāšanas gadījumā starta kārtība paliek nemainīga.

Ja visām nacionālajām federācijām ir atļauts pieteikt individuālos dalībniekus
papildus pie komandas, aizstāšana ar individuālo dalībnieku komandām atļauta
slimības vai nelaimes gadījumā, kur piedalīties  atļautais maksimālais komandas
locekļu skaits ir četri (skat. KN art. 253).

6. Starta kārtība.
6.1. Starta kārtību komandām nosaka ar lozēšanu Galvenās tiesnešu kolēģijas un

komandu vadītāju klātbūtnē. Izloze notiek orgkomitejas noteiktajā laikā ar
Galvenās tiesnešu kolēģijas piekrišanu.

6.2. Pirmie startē visu komandu pirmie numuri, tad visi otrie numuri un tā tālāk.
Komandas vadītājs, kam ir tikai trīs dalībnieki, var izlemt, kā izvietot savus trīs
dalībniekus četrās starta pozīcijās.

6.3. Komandu starta kārtība otrajā hitā ir pretēja soda punktu kopskaitam, kas iegūti
trijiem labākajiem dalībniekiem pirmajā hitā. Komandas ar vienādiem
rezultātiem pēc pirmā hita, startē tādā pašā secībā, kā iepriekš.

6.4. Katras komandas dalībnieks startē tādā pašā kārtībā , kā pirmajā hitā.

7. Komandu un dalībnieku skaits otrajā hitā.
Pēc organizācijas komitejas ieskatiem sešas (minimums) līdz astoņas (maksimums)
labākās komandas pēc pirmā hita piedalās otrajā hitā ar 4 dalībniekiem komandā,
izņemot gadījumus pieminētus paragrāfos 4.2 un 5.2. Ja pirmajā hitā piedalās mazāk
kā sešas komandas, tad visas komandas, ja nav izslēgtas pirmajā hitā, otrajā hitā var
piedalīties ar četriem dalībniekiem.

Vienādu soda punktu gadījumā, komandas pretendentes uz sesto, septīto vai astoto
vietu (atkarībā no tā, cik komandu piedalās otrajā hitā) tiek sarindotas ņemot vērā
katras komandas trīs labāko dalībnieku koplaiku pirmajā hitā.

Nāciju kausa izlozes laikā, organizācijas komitejai jāizlemj vai rīkotājas valsts
komanda piedalīsies otrajā hitā kā papildus komanda, ja tā nebūs kvalificējusies
starp sešām līdz astoņām labākajām. Pašmāju komandai var tikt atļauts piedalīties
otrajā hitā, ja starpība starp pašmāju komandu un pēdējo otrajam hitam
kvalificējušos komandu nav lielāka par 8 soda punktiem.

8. Izslēgšana un izstāšanās.
8.1. Ja divi vai vairāki vienas komandas dalībnieki, sacensībās ar četriem

dalībniekiem komandā, tiek izslēgti vai izstājas pirmajā vai otrajā hitā, visa
komanda tiek izslēgta.

8.2. Ja viens komandas dalībnieks, sacensībās ar trim dalībniekiem komandā,
pirmajā vai otrajā hitā tiek izslēgts, visa komanda tiek izslēgta.

8.3. Ja komanda ir kvalificējusies otrajam hitam, tad pirmajā hitā izslēgtais
dalībnieks var piedalīties otrajā hitā.
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8.4. Komanda, kas kvalificējusies otrajam hitam, no otrā hita sacensībām var
izstāties tikai ar Galvenās tiesnešu kolēģijas atļauju. Šajā gadījumā komanda
nesaņems balvu naudu un tā netiks aizvietota ar citu komandu.

9. Vietu sadalījums un klasifikācija.
9.1. Komandu, kuras nepiedalās otrajā hitā, klasifikācija notiek pamatojoties uz

katras komandas trīs labāko dalībnieku kopējiem soda punktiem pirmajā hitā.
Komandas ar vienādiem soda punktiem vietas dala.

9.2. Vietu sadalījums komandām pēc otrā hita tiek noteikts sekojoši:
Katras komandas trīs labāko dalībnieku soda punktus pirmajā hitā saskaita ar trīs
labāko dalībnieku soda punktiem otrajā hitā;
9.2.1.Vienādu punktu skaita gadījumā par pirmo vietu jānotiek pārlekšanai, kurā

piedalās viens dalībnieks no komandas. To dalībnieku, kurš piedalīsies
pārlekšanā, nosaka komandas vadītājs. Jebkurš no komandas četriem
dalībniekiem drīkst piedalīties pārlekšanā.

Pārlekšana notiek uz laiku pār vismaz sešiem šķēršļiem.

Vienādu soda punktu un laika gadījumā pārlekšanā, komandas pirmo vietu
dala.

Pārējās komandas ar vienādiem soda punktiem vietas dala.

10. Nāciju kauss citos turnīros.
10.1. Ja Nāciju kauss ir organizēts citos pasākumos, tādos kā CSIOY, CSIOJ,

CSIOCh vai CSIOP, jāpiemēro augstāk minētā 7. paragrāfa nosacījumi.
10.2. Tomēr gadījumos ar vienādiem soda punktiem, par pirmo vietu var notikt

pārlekšana, kurā piedalās visi komandas dalībnieki. Pārlekšanai jānotiek uz
laiku maršrutā ar vismaz sešiem šķēršļiem.

10.3. Rezultāts šajā pārlekšanā tiek iegūts saskaitot katrai komandas trīs labāko
dalībnieku soda punktus, bet gadījumā, ja arī tad saglabājas vienāds rezultāts,
kopā tiek saskaitīts šo trīs dalībnieku laiks, kurš tad arī noteiks, kura komanda ir
uzvarētāja.

10.4. Cīņā par pārējām vietām, komandas ar vienādiem soda punktiem vietas dala.

Artikuls 265.                SPONSORU KOMANDU UN
CITAS KOMANDU SACENSĪBAS

1. Sponsoru komandu sacensības
Sponsoru komanda sastāv no trīs vai četriem jātniekiem un sacensībām jānotiek

saskaņā ar nolikuma nosacījumiem. Sponsoru komandu sacensības nevar būt rīkotas
CSIO vai CSI-W pasākumos vai čempionātos. Sponsoru komandu sacensības var
sarīkot kā atsevišķas sacensības ar vai bez individuālās klasifikācijas. Komandu
dalībnieki šāda tipa sacensībās starta lapā tiek pierakstīti minot vārdu, uzvārdu un
komandu, nevis vārdu, uzvārdu un valsti. Lai piedalītos FEI sacensībās, sponsoru
komandām jābūt reģistrētām FEI saskaņā ar VII pielikumu.

2. Citas komandu sacensības
Citas komandu sacensības var būt organizētas saskaņā ar nolikuma

nosacījumiem. Tomēr tās nekad nedrīkst saukt par Nāciju kausa sacensībām vai
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sponsoru komandu sacensībām. Sponsoru komandu sacensības nedrīkst rīkot pēc
Nāciju kausa formulas. Tajās nedrīkst būt atsauce uz valsts pārstāvēšanu.

Artikuls 266. SACENSĪBAS „LĪDZ PIRMAJAI KĻŪDAI”

1. Šīs sacensības notiek uz laiku pār vidēja grūtuma šķēršļiem, kuriem katram ir savs
numurs. Sistēmas ir izslēgtas. Hits beidzas pie pirmās kļūdas, lai kāda tā arī būtu
(šķēršļa nogāšana, jebkāda nepaklausība, kritiens utt.). Ja šķērslis ir gāzts vai laika
norma pārsniegta, tiek dots zvana signāls. Dalībniekam jāpārvar nākošais šķērslis un
hronometri tiek apturēti momentā, kad zirga priekškājas skar zemi, bet punktu par
šķērsli, kurš pārvarēts pēc zvana, nepiešķir.

2. Šajās sacensībās gratifikācijas punktus piešķir: 2 punktus par pārvarētu šķērsli un 1
punktu par gāztu šķērsli.

3. Ja kļūda, pēc kuras beidzas hits, ir citādāka nekā šķēršļa gāšana, piemēram,
nepaklausība, kritiens vai dalībnieks nevar pārvarēt šķērsli, kurā bija jāfiksē laiks,
jāskan zvanam. Dalībnieks tiek ierindots pēc dalībniekiem ar tādu pašu rezultātu.

4. Uzvarētājs ir dalībnieks, kurš ieguvis visvairāk punktu. Pie vienāda rezultāta  vērā
tiek ņemts laiks un dalībnieks ar vismazāko laiku tiek pasludināts par uzvarētāju.

5. Sacensības līdz pirmajai kļūdai var organizēt divējādi:
5.1. Ar ierobežotu šķēršļu skaitu:

Kad dalībnieks pārvar pēdējo šķērsli, hronometrus aptur brīdī, kad dalībnieks
šķērso finiša līniju.

Pie vienāda punktu skaita un laika pretendentiem  uz pirmo vietu jānotiek
pārlekšanai līdz pirmajai kļūdai ar samazinātu šķēršļu skaitu.

5.2. Ar ierobežotu laiku no 60 līdz 90 sekundēm (45 sek. slēgtajos sacensību
laukumos):

Dalībnieks pārvar maksimālo šķēršļu skaitu dotajā laikā un atkārto maršrutu,
ja dotais laiks nebija pārsniegts.

Ja noteiktais laiks beidzas, kad zirgs ir izdarījis atlēcienu, šķērsli ieskaita
jebkurā gadījumā, gāztu vai pārvarētu. Laiku fiksē nākošajā šķērslī, kad zirga
priekškājas pieskaras zemei. Pie vienāda punktu skaita un laika, dalībnieki dala
vietu.

Artikuls 267. SACENSĪBAS „NOGĀZI – STEIDZIES”

1. Šajās sacensībās dalībnieks pēc pirmās kļūdas netiek izslēgts. Viņš saņem 2 punktus
par pārvarētu šķērsli, 1 punktu – par gāztu. Šķēršļu sistēmas nav atļautas.

2. Šīs sacensības notiek ierobežotā laikā no 60 līdz 90 sekundēm (45 sek. slēgtajos
sacensību laukumos). Nepaklausības tiek sodītas ar laika zudumiem, bet pēc otras
nepaklausības vai pirmā kritiena dalībnieks tiek apturēts. Šādā gadījumā dalībnieks
ierindojams aiz dalībniekiem ar tādu pašu punktu skaitu.

3. Par uzvarētāju kļūst dalībnieks, kurš uz dotā laika beigām savācis visvairāk punktu
ātrākā laikā.
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4. Kad noteiktais laiks beidzas, skan zvana signāls. Dalībniekam jāpārvar nākošais
šķērslis un hronometri fiksē laiku, kad zirga priekškājas skar zemi, bet dalībnieks
nesaņem punktus par šķērsli, kurš pārvarēts pēc zvana.

5. Ja noteiktais laiks beidzas momentā, kad zirgs izdara atlēcienu, šo šķērsli
dalībniekam ieskaita, gāzts vai ne. Laiku fiksē nākošajā šķērslī, kā norādīts 4.
paragrāfā. Ja dalībniekam ir zirga nepaklausība ar šķēršļa gāšanu vai nobīdi, skan
zvans un noteiktais laiks tiek samazināts par 6 sekundēm.

6. Ja dalībnieks ar pirmo mēģinājumu nepārvar šķērsli, kurā jāfiksē laiks, hits skaitās
pabeigts. Dalībnieks tik ierindots aiz dalībniekiem ar tādu pašu punktu skaitu.

Artikuls 268. STAFETES

1. Vispārējie noteikumi.
1.1. Šīs sacensības ir komandām no diviem vai trijiem dalībniekiem. Komandu

biedri sacensību laukumā ieiet kopā.
1.2. Plānā parādītajam maršrutam jābūt pabeigtam secīgi, saskaņā ar komandu

biedru numuriem.
1.3. Dalībniekam, šķērsojošam starta līniju jālec pirmais šķērslis, bet dalībniekam

pārvarošam pēdējo šķērsli, jāšķērso finiša līnija lai fiksētu laiku. Ja finiša līnija
tiek šķērsota pirms cits dalībnieks pārvar priekšpēdējo šķērsli, komanda tiek
izslēgta.

1.4. Hita laiks tiek skaitīts no mirkļa, kad pirmais dalībnieks šķērso starta līniju līdz
brīdim, kad komandas pēdējais dalībnieks šķērso finiša līniju.

1.5. Laika norma tiek noteikta pēc maršruta pārvietošanās ātruma un maršruta
garuma, reizināta ar komandas dalībnieku skaitu.

1.6. Ja hita laikā notiek nepaklausība ar šķēršļa gāšanu, tad laika korekcija tiek
pieskaitīta hita koplaikam (skat. KN art. 232).

1.7. Viena komandas biedra izslēgšana nozīmē visas komandas izslēgšanu.
1.8. Komanda tiek izslēgta, ja notiek otra jebkura komandas dalībnieka nepaklausība

vai dalībnieka/zirga kritiens.
1.9. Komanda tiek izslēgta, ja maiņas laikā dalībnieks izdara atlēcienu pirms viņa

komandas biedra zirga priekškājas pieskaras zemei.

2. Stafetes sacensības notiek sekojoši:
2.1. Normālā stafete.

2.1.1. Šajās sacensībās, kad pirmais dalībnieks pabeidz savu hītu pārvarot
pēdējo šķērsli, nākamais dalībnieks startē un tā uz priekšu.

2.1.2. Tiklīdz kā komandas biedra zirga priekškājas pēc pēdējā šķēršļa
pieskaras zemei, nākošais dalībnieks var lēkt savu pirmo šķērsli.

2.1.3. Šīs sacensības tiek tiesātas pēc C tabulas.
2.2. Stafete līdz pirmajai kļūdai.

Šīs sacensības notiek pēc vispārējiem sacensību „Līdz pirmajai kļūdai”
noteikumiem saskaņā ar KN art. 266, vai nu ar noteiktu šķēršļu skaitu, kurus
jāpārvar visai komandai, vai arī ar ierobežotu koplaiku, kurā komandai jāpārvar
maksimāli lielāks šķēršļu skaits.
2.2.1. Ar noteiktu šķēršļu skaitu.
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2.2.1.1. Dalībnieku maiņu nosaka zvana signāls, kuram jāskan, ja dalībnieks
beidz savu hitu vai pie katras kļūdas, ko izdara jebkurš dalībnieks, izņemot
pēdējo. Komandas dalībnieks nomaina iepriekšējo pie pirmajā šķērsļa vai
pie nākošā, pēc nogāšanas, vai pie šķēršļa, kur notiek nepaklausība.

2.2.1.2. Ja pēdējais komandas dalībnieks nobeidz hitu bez kļūdām vai viņš nogāž
pēdējo šķērsli, sacensības beidzas ar finiša līnijas šķērsošanu un
hronometri tiek apstādināti.

2.2.1.3. Kad komandas pēdējais dalībnieks nogāž šķērsli (izņemot pēdējo)
maršrutā, skan zvans un dalībniekam jāpārvar nākošais šķērslis, lai varētu
fiksēt laiku. Ja dalībnieks jebkādu iemeslu dēļ nevar pārvarēt šķērsli, viņa
komanda ieņem vietu pēc citām komandām ar tādu pašu rezultātu, bet
reģistrētu laiku.

2.2.1.4. Šajā sacensību veidā gratifikācijas punktus skaita: 2 punkti par pārvarētu
un 1 punkts par gāztu šķērsli. Par pirmo nepaklausību tiek atskaitīts 1
punkts, 2 punkti par nākošo, kas notiek ar otro vai trešo dalībnieku,
atkarībā no komandas biedru skaita. Par katru iesākto sekundi, virs laika
normas, tiek atskaitīts viens punkts.

2.2.1.5. Klasifikācija notiek pēc komandas visvairāk iegūto punktu skaita un
labākā laika.

2.2.2. Ar ierobežotu kopējo laiku.
2.2.2.1. Šajā gadījumā jāpiemēro noteikumus, kuri izklāstīti paragrāfos 2.1.1.1,

2.2.1.3, 2.2.1.4 un 2.2.1.5.
2.2.2.2. Katrai komandai atvēlēto laiku iegūst 45 (minimums) līdz 90

(maksimums) sekundes reizinot ar komandas dalībnieku skaitu.
2.2.2.3. Komanda pārvar maksimālo šķēršļu skaitu ierobežotā laikā un komandas

pirmais dalībnieks startē vēlreiz, ja vien ierobežotais laiks vēl nav
sasniegts.

2.2.2.4. Ja pēdējais dalībnieks gāž sava hita pēdējo šķērsli, viņam jālec maršruta
pirmais šķērslis, lai varētu fiksēt laiku.

2.2.2.5. Ja hita laikā notiek nepaklausība ar šķēršļa gāšanu, 6 sekunžu laika
korekcija tiek atskaitīta no ierobežojošā koplaika.

2.3. Secīgā stafete līdz pirmajai kļūdai.
Šīs sacensības notiek pēc vispārējiem sacensību „Līdz pirmajai kļūdai”
principiem pārvarot ierobežoto šķēršļu skaitu. Tomēr dalībnieki pārvar šķēršļus
viens pēc otra, pēc katras kļūdas, līdz maršruts ir pabeigts tik reižu, cik
dalībnieku ir komandā.

2.4. Fakultatīvā stafete līdz pirmajai kļūdai.
2.4.1. Šajās sacensībās dalībnieki var startēt jebkurā secībā, bet maiņa ir obligāta,
atskanot zvanam, kad katrs dalībnieks ir pabeidzis savu maršrutu vai vietā, kur
notika kļūda.
2.4.2. Fakultatīvā stafete tiek tiesāta pielietojot C tabulu .

Artikuls 269. AKUMULĀCIJAS SACENSĪBAS

1. Šīs sacensības notiek 6, 8 vai 10 šķēršļiem, kuriem pakāpeniski pieaug pārvarēšanas
grūtības pakāpe. Šķēršļu sistēmas nav atļautas. Grūtības pakāpi sasniedz ne tikai ar
šķēršļa augstuma un platuma palielināšanu, bet arī ar trajektorijas sarežģīšanu.
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2. Gratifikācijas punktus piešķir sekojoši: 1 punkts par pirmo nenogāzto šķērsli, 2
punkti par otro šķērsli, 3 punkti par trešo, utt., ar kopējo punktu summu 21, 36 vai
55. Punktus nepiešķir par gāztu šķērsli. Citas kļūdas tiek sodītas pēc A tabulas.

3. Šīs sacensības var notikt bez laika ievērošanas ar tai sekojošu pārlekšanu par pirmo
vietu, vienādu punktu gadījumā, vai bez laika ieskaites ar pārlekšanu uz laiku vai arī
tikai uz laiku. Pārlekšanas gadījumā jābūt vismaz sešiem šķēršļiem, kurus var
paaugstināt un/vai paplašināt. Šķēršļus pārlekšanā pārvar tādā pašā secībā, kā hītā un
tie saglabā savu iepriekšējo vērtību.

4. Ja sacensības notiek bez laika ieskaites ar pārlekšanu, dalībnieki, kuri nekvalificējas
pārlekšanai, ieņem vietas saskaņā ar uzrādītajiem punktiem, neņemot vērā laiku. Ja
sacensības notiek uz laiku un ar pārlekšanu, tad dalībnieki, kuri nekvalificējas
pārlekšanai, ieņem vietas saskaņā ar iegūtajiem punktiem un laiku pamata maršrutā.

5. Maršruta pēdējam šķērslim var veidot arī alternatīvu šķērsli, kura vienu pusi apzīmē
kā džokeri. Džokers ir dubultu punktu vērts un tam jābūt grūtākam kā alternatīvais
šķērslis. Ja džokeri gāž, tā punktus atskaita no dalībnieka iegūto punktu summas.
5.1. gadījumos, kad džokers tiek novietots aiz finiša līnijas (šajā gadījumā džokers
neietilpst maršrutā) jāpielieto sekojoša formula:
kad dalībnieks ir šķērsojis finiša līniju, laiks tiek fiksēts, un tad viņam ir divdesmit
(20) sekundes vienreizējai džokera pārvarēšanai, ja viņš to vēlas. Par nekļūdīgu
lēcienu dalībnieks saņem pēdējā šķēršļa dubultu punktu summu. Ja džokers tiek
gāzts (skat. KN art. 217.1), dubultā punktu summa no viņa kopējās punktu summas
tiek atskaitīta.

Artikuls 270. SACENSĪBAS „MAKSIMĀLIE PUNKTI”

1. Šajās sacensībās uz laukuma sakārto zināmu skaitu šķēršļu bez sistēmām. Šķēršļus
novērtē no 10 līdz 120 punktiem, atbilstoši to grūtības pakāpei. Šķēršļu sistēmas nav
atļautas.

2. Šķēršļus jāveido tā, lai tos varētu pārvarēt abos virzienos.

3. Šķēršļa vērtība var atkārtoties pie vairākiem šķēršļiem pēc maršruta sastādītāja
ieskatiem. Ja sacensību laukumā nevar izvietot 12 šķēršļus, dažus var izslēgt.

4. Dalībnieks saņem gratifikācijas punktus par katru pārvarētu šķērsli. Par gāztu šķērsli
punktus nepiešķir.

5. Dalībniekam tiek dotas 45 sekundes (minimums) līdz 90 sekundes (maksimums) .
Šajā laikā dalībnieks pēc paša izvēles var lēkt jebkurus šķēršļus jebkurā virzienā.
Starta līniju viņš var šķērsot jebkurā virzienā. Starta līnija ir jāapzīmē ar 4 karogiem;
sarkans un balts karogs katrā līnijas galā.

6. Zvana signāls paziņo par hita beigām. Dalībniekam jāšķērso finiša līnija jebkurā
virzienā un tiek fiksēts viņa laiks. Ja viņš nešķērso finiša līniju, viņš tiek ierindots
pēc dalībniekiem ar tādu pašu punktu summu. Finiša līnijai jābūt atzīmētai ar
četriem karogiem; sarkans un balts karogs jānovieto katrā līnijas galā.
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7. Ja noteiktais laiks beidzas momentā, kad zirgs ir izdarījis atlēcienu, šis šķērslis tiek
ieskaitīts, ja tas ir pareizi pārvarēts.

8. Jebkurš gāztais šķērslis hita laikā netiek atjaunots. Ja gāzto šķērsli dalībnieks pārlec
atkārtoti, punkti par to netiek ieskaitīti. Šāds princips ir spēkā arī pie šķēršļa
sagāšanas, nepaklausības rezultātā, vai svērtenisko šķēršļu apakšējo elementu
gāšanas. Nepaklausības gadījumā bez šķēršļa sagāšanas, dalībnieks var atkārtoti
mēģināt pārlēkt šo šķērsli vai turpināt uz nākošo šķērsli.

9. Katru šķērsli var pārvarēt divas reizes. Par apzinātu vai neapzinātu šķēršļa
pārvarēšanu trešo reizi, vai izjāšanu caur karogiem jau nogāztam šķērslim,
izslēgšana nedraud. Vienīgi dalībnieks šādos gadījumos nesaņem punktus.

10. Visas nepaklausības tiek automātiski sodītas ar laika zudumu. Kritiena gadījumā
sods saskaņā ar KN  art. 241.3.25.

11. Dalībnieks ar vislielāko punktu summu tiek pasludināts par uzvarētāju. Pie punktu
vienlīdzības izšķirošais ir laiks, kurš tiek fiksēts starp  startu un finišu. Pie punktu un
laika vienlīdzības pretendentiem uz pirmo vietu jānotiek pārlekšanai pēc tādas pašas
formulas ar doto laiku – 40 sekundēm.

12. Pielietojot džokeri  ir divas iespējas:
12.1.Šķērslis var būt paredzēts kā maršruta daļa un attiecīgi atzīmēts ar karogiem un

nosaukts par „Džokeri”. Džokeri var pārvarēt divas reizes un katrs nekļūdīgs
lēciens ir 200 punktu vērts. Ja džokers tiek gāzts, no koprezultāta atskaita 200
punktu.

12.2..Džokers nav maršruta sastāvdaļa. Kad fiksētais laiks ir beidzies, skan zvans
norādot par dalībnieka hita beigām. Dalībniekam jāšķērso finiša līnija lai varētu
reģistrēt dalībnieka laiku un tad viņam ir 20 sekundes vienreizējai džokera
pārvarēšanai. Atļauts tikai viens mēģinājums pārvarēt džokeri. Par nekļūdīgu
lēcienu dalībnieks saņem 200 punktus, bet par gāztu 200 punkti tiek atskaitīti
no viņa kopējas punktu summas.

Artikuls 271. BRĪVAS IZVĒLES MARŠRUTS

1. Šajās sacensībās šķērslis tiek pārvarēts tikai vienu reizi pēc paša izvēlētās secības.
Jebkurš dalībnieks tiek izslēgts, ja nepārvar visus šķēršļus. Šķēršļu sistēmas nav
atļautas.

2. Dalībnieks var šķērsot starta un finiša līnijas jebkurā virzienā. Šīm līnijām jābūt
atzīmētām ar četriem karogiem; sarkanam un baltam karogam jābūt šo līniju abos
galos. Šķēršļus var pārvarēt jebkurā virzienā, ja shēmā nav norādīts noteikts virziens.

3. Šīs sacensības notiek pēc C tabulas bez ātruma norādes.

4. Ja dalībnieks 2 minūšu laikā pēc starta nebeidz hītu, viņš tiek izslēgts.



66

5. Visas nepaklausības tiek sodītas ar laika zudumu. Kritiena gadījumā skat. KN
art.241.3.25.

6. Ja ir atteikšanās vai aizjāšana garām ar šķēršļa gāšanu vai nobīdi, dalībnieks var
turpināt hitu tikai tad, kad nogāztais vai nobīdītais šķērslis ir atjaunots un Galvenā
tiesnešu kolēģija dod viņam signālu startam. Pēc tam viņš var lēkt jebkuru šķērsli.
Šajā gadījumā 6 sekundes (skat. KN art. 232) tiks pievienotas viņa hita koplaikam.

Artikuls 272. IZSLĒGŠANAS SACENSĪBAS

1. Šīs sacensības notiek pāriem, kuru dalībnieki sacenšas viens pret otru. Šīm
sacensībām dalībnieki kvalificējas programmā paredzētās sacensībās vai atsevišķās
kvalifikācijas sacensībās, kuras tiesā pēc A tabulas uz laiku vai pēc C tabulas.

2. Divi dalībnieki sacenšas savā starpā vienlaicīgi divos identiskos maršrutos. Sistēmas
nav atļautas. Ja viens no dalībniekiem ieiet otra dalībnieka maršrutā, izraisot
traucējumu, vainīgais tiek izslēgts.

3. Atlases hitu uzvarētāji kvalificējas pa pāriem nākošajiem atlases hitiem, un tā
turpinās, kamēr divi finālisti nosaka šo sacensību uzvarētāju.

4. Šajās sacensībās katrs jātnieks atlases hitos drīkst piedalīties tikai ar vienu zirgu,
kuru viņš izvēlas no kvalificēšanas sacensībās startējošajiem. Ja dalībnieks uzzina,
ka viņa pretinieks ir izstājies, no jebkura hita, viņš gūst vieglu uzvaru, bet viņam ir
jāpiedalās un jāpabeidz hits vienatnē.

5. Ja dalībnieki atlases vai kvalifikācijas hitā uzrāda vienlīdzīgus rezultātus, jānotiek
pārlekšanai uz laiku.

6. Atlases hiti, kuros sacenšas divi dalībnieki, notiek bez laika kontroles, ja tiek
pielietota A tabula. Jebkura rakstura kļūda (šķēršļa gāzšana, atteikšanās, aizjāšana
garām) tiek sodīta ar vienu soda punktu. Atteikšanās gadījumā ar vai bez šķēršļa
gāšanas, dalībnieks tiek sodīts ar vienu soda punktu un turpina hitu nepārvarot šo
šķērsli vai negaidot, kamēr to atjaunos. Ja sacensības notiek pielietojot A tabulu, tad
dalībnieks tiek sodīts ar vienu soda punktu. Ja dalībnieks aizjāj garām šķērslim
nemēģinot to pārvarēt, dalībnieks ir izslēdzams. Ja sacensības notiek. pielietojot C
tabulu, tad katra kļūda tiek sodīta ar 3 sekundēm un tās tiek pieskaitītas dalībnieka
hita laikam.

Jebkurš KN 241. artikula pārkāpums tiek sodīts ar izslēgšanu no sacensībām.

7. Ja sacensības notiek. pielietojot C tabulu, tad katra kļūda tiek sodīta ar 3 sekundēm.

8. Dalībnieks ar mazāko soda punktu skaitu vai pie vienāda soda punktu skaitu ātrāk
šķērsojis finiša līniju, kvalificējams nākošajam hitam. Tas turpinās, kamēr divi
finālisti nosaka uzvarētāju. Dalībnieki, kas zaudējuši hitos, tiek kvalificēti vienādās
vietās.

9. Viens Galvenās tiesnešu kolēģijas loceklis atrodas uz starta līnijas starta signāla
došanai, otrs atrodas uz finiša līnijas, lai noteiktu, kurš dalībnieks šķērso pirmais.
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10. Ja atlases hits starp abiem dalībniekiem beidzas bez pilnīgas skaidrības, tas jāatkārto.

11. Atlases hits var notikt arī pēc C tabulas, ja laika fiksēšanas iekārta ļauj fiksēt laiku
katram dalībniekam atsevišķi.

12. Starta secību atlases hitos sastāda saskaņā ar tabulu KN V pielikumā (16 vai 8
dalībnieki atbilstoši nolikumam).

Artikuls 273. DIVU HITU SACENSĪBAS

1. Šīs sacensības ietver divus maršrutus ar vienādu kustības ātrumu, identiskus vai
atšķirīgus pēc pārvarēšanas secības vai šķēršļu izmēriem, kuros dalībniekam
jāpiedalās ar vienu un to pašu zirgu. Dalībnieki, kuri nepiedalās otrajā hitā, nevar
ieņemt jebkādas vietas. Dalībnieki, kuri izslēgti vai izstājas pirmajā hitā, nedrīkst
startēt otrajā hitā un neieņem nekādas vietas.

2. Visi dalībnieki piedalās pirmajā hītā. Otrajā hītā, saskaņā ar nolikumu, piedalās:
2.1. visi dalībnieki vai
2.2. vai arī ierobežots dalībnieku skaits (minimāli 25 %, jebkurā gadījumā visi bez

soda punktiem) atkarībā no ieņemtās vietas pirmajā hitā (soda punkti un laiks
vai tikai soda punkti saskaņā ar nolikuma prasībām).

3. Tiesāšanas kārtību nosaka nolikums pēc vienas no sekojošām formulām:

Pirmais hits Otrais  hits Pārlekšana

A Tabula A Tabula Starta kārtība Starta
kārtība

3.1
Uz laiku

Bez laika
ievērošanas

Pretēja soda punktiem un
laikam pirmajā hitā

Tāda pati kā
otrajā hitā

3.2
Bez laika ievērošanas

Bez laika
ievērošanas

Pretēja soda punktiem pirmajā hitā;
vienādu soda punktu gadījumā

dalībnieki saglabā savu starta kārtību

Tāda pati kā
otrajā hitā

3.3.1
Uz laiku Uz laiku Pretēja soda punktiem un,

Iespējams, laikam pirmajā hitā
Bez

pārlekšanas

3.2.2.
Bez laika ievērošanas Uz laiku Pretēja soda punktiem un,

iespējams, laikam pirmajā hitā
Bez

pārlekšanas
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3.4.
Uz laiku Uz laiku Pretēja soda punktiem un

laikam pirmajā hitā
Tāda pati kā

otrajā hitā

3.5.
Bez laika ievērošanas Uz laiku Pretēja soda punktiem

pirmajā hitā
Tāda pati kā

otrajā hitā

4. Vietu sadalījums.
4.1. Dalībnieki tiek sarindoti saskaņā ar soda punktiem un laiku pārlekšanā. Pārējie

dalībnieki ieņem vietas vadoties pēc abu hitu soda punktu summas un laika
pirmajā hitā.

4.2. Dalībnieki tiek sarindoti saskaņā ar soda punktiem un laiku pārlekšanā. Pārējie
dalībnieki ieņem vietas vadoties pēc abu hitu soda punktu summas.

4.3. Dalībnieki tiek sarindoti vadoties pēc abu hitu soda punktu summas un laika
otrajā hitā.

4.4. Dalībnieki tiek sarindoti saskaņā ar soda punktiem un laiku pārlekšanā. Pārējie
dalībnieki ieņem vietas vadoties pēc abu hitu soda punktu summas un laika
otrajā hitā.

Artikuls  274. SACENSĪBAS DIVĀS FĀZĒS

1. Šīs sacensības ietver divas fāzes, kuras notiek bez pārtraukuma, ar identiskiem vai
atšķirīgiem kustības ātrumiem. Pirmās fāzes finiša līnija ir starta līnija otrajai fāzei.

2. Maršruta pirmā fāze sastāv no 7 līdz 9 šķēršļiem ar vai bez sistēmām. Otrā fāze
sastāv no 4 līdz 6 šķēršļiem, kurā var būt viena sistēma.

3. Dalībnieki, kuri saņēmuši sodus pirmajā fāzē tiek apturēti ar zvana signālu, kad tie
pārlec pēdējo šķērsli vai pārsniedz laika normu, kad ir šķērsota finiša līnija. Viņiem
jāapstājas pēc pirmās finiša līnijas šķērsošanas. Izņēmums art.274.5.6: dalībnieks, ja
vien nav izslēgts, var turpināt otro fāzi.

4. Dalībnieki, kuri nav sodīti pirmajā fāzē turpina maršrutu, kurš beidzas pēc otrās
finiša līnijas šķērsošanas.

5. Tiesāšanas kārtību nosaka nolikums pēc vienas no sekojošām formulām:

Pirmā fāze Otrā fāze Vietu sadalījums

5.1.A Tabula
Bez laika ievērošanas

A Tabula
Bez laika

ievērošanas

Saskaņā ar soda punktiem otrajā fāzē
un, ja nepieciešams, soda punktiem

pirmajā fāzē
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5.2.A Tabula
Bez laika ievērošanas

A Tabula
Uz laiku

Saskaņā ar soda punktiem un laiku
otrajā fāzē un, ja nepieciešams,

soda punktiem pirmajā fāzē

5.3. A Tabula
Uz laiku

A Tabula
Uz laiku

Saskaņā ar soda punktiem un laiku
otrajā fāzē un, ja nepieciešams, soda

punktiem un laiku pirmajā fāzē

5.4. A Tabula
Bez laika ievērošanas

C Tabula Saskaņā ar kopējo laiku (C tabula )
otrajā fāzē un, ja nepieciešams,

soda punktiem pirmajā fāzē

5.5. A Tabula
Uz laiku

C Tabula
Saskaņā ar kopējo laiku (C tabula )
otrajā fāzē un, ja nepieciešams, soda

punktiem un laiku pirmajā fāzē

5.6. A Tabula
Bez laika ievērošanas
Minimums 5 šķēršļi

Maksimums 7 šķēršļi
pirmajā fāzē

A Tabula
Uz laiku

Kopējais abu fāžu
šķēršļu skaits
minimums 11,
maksimums13

Saskaņā ar abās fāzēs kopā iegūtajiem
soda punktiem (soda punkti uz šķēršļiem

un soda punkti par  laika normas
pārsniegšanu, abās fāzēs) un, ja

nepieciešams, saskaņā ar laiku otrajā fāzē

6. Dalībnieki, kuri apturēti pēc pirmās fāzes veikšanas, var tikt ierindoti tikai pēc
dalībniekiem, kuri ir piedalījušies abās fāzēs.

7. Vienādu soda punktu gadījumā dalībnieki dala pirmo vietu.

Artikuls 275. SACENSĪBAS GRUPĀS AR NOSLĒDZOŠO HITU

1. Šajās sacensībās dalībnieki tiek sadalīti grupās. Atbilstoši nolikumam, viņi var tikt
sadalīti lozējot, saskaņā ar kvalifikācijas sacensību rezultātiem vai saskaņā ar
jaunāko Rolex reitingu tabulu.

2. Nolikumā jābūt norādītam veidam, kādā dalībnieki tiks sadalīti grupās un kāda starta
kārtība tiks pielietota.

3. Vispirms piedalās visi pirmās grupas dalībnieki, tad visi otrās grupas dalībnieki utt.

4. Katras grupas labākais dalībnieks kvalificējas noslēdzošajam hitam.

5. Organizācijas komiteja nolikumā var noteikt limitētu dalībnieku skaitu, kuriem nav
labākais rezultāts savās grupās, bet kuri kvalificējas noslēdzošajam hitam kā nākošie
labākie no visiem dalībniekiem.

6. Visi noslēdzošā hita dalībnieki startē ar 0 soda punktiem.
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7. Noslēdzošajā hitā dalībnieki saglabā savu pirmā maršruta starta kārtību vai, ja tas ir
noteikts nolikumā, piedalās apgrieztā secībā pirmajā hitā uzrādītajiem rezultātiem
(soda punkti un laiks).

8. Gan pirmais, gan noslēdzošais hits tiek tiesāti uz laiku pēc A tabulas.

9. Šis sacensību veids nedrīkst tikt pielietots „Grand Prix” sacensībās, sacensībās ar
lielāko balvu fondu vai kā kvalifikācijas sacensības citām sacensībām.

10. Visiem dalībniekiem, kuri piedalījās noslēdzošajā hitā, jāsaņem naudas balvas.

11. Dalībnieks, kurš kvalificējas noslēdzošajam hitam, bet nepiedalās tajā, nevar būt
aizvietots.

Artikuls 276. SACENSĪBAS AR NOSLĒDZOŠO HITU

1. Divu hitu sacensības ar noslēdzošo hitu.
1.1. Šajās sacensībās 16 pirmā hita labākie dalībnieki kvalificējas otrajam hitam,

kurā startē apgrieztā secībā pirmajā hitā uzrādītajiem rezultātiem (soda punkti
un laiks).

1.2. Labākie 8 dalībnieki, ņemot vērā kopējos soda punktus un laiku abos hitos vai
arī tikai otrajā hitā, piedalās noslēdzošajā hitā.

1.3. Otrā hita maršruts var būt atšķirīgs.
1.4. Noslēdzošā hita maršrutam jābūt īsākam nekā pirmajā un/vai otrajā hitā.
1.5. Atkarībā no nolikuma nosacījumiem, starta kārtība noslēdzošajā hitā ir apgrieztā

secībā uzrādītajam koprezultātam soda punktos un sekundēs abos hitos vai tikai
otrajā hitā.

1.6. Visi noslēdzošā hita dalībnieki startē ar 0 soda punktiem.
1.7. Visi trīs hiti tiek tiesāti uz laiku pēc A tabulas. Par laika normas pārsniegšanu

noslēdzošajā hitā dalībnieki tiek sodīti ar vienu soda punktu par katrām četrām
sekundēm

1.8. Šis sacensību veids nedrīkst tikt pielietots „Grand Prix” sacensībās, sacensībās
ar lielāko balvu fondu vai kā kvalifikācijas sacensības citām sacensībām.

1.9. Dalībnieks, kurš kvalificējas noslēdzošajam hitam, bet nepiedalās tajā, nevar būt
aizvietots.

2. Viena hita sacensības ar noslēdzošo hitu (noslēdzošajā hitā jātnieki startē ar 0 soda
punktiem).
2.1. Šajās sacensībās 10 labākie (vismaz 25 % un jebkurā gadījumā visi hitu bez

soda punktiem veikušie dalībnieki) pirmā hita dalībnieki kvalificējas
noslēdzošajam hitam, kurā startē apgrieztā secībā uzrādītajiem rezultātiem (soda
punkti un laiks) pirmajā hitā.

2.2. Visi noslēdzošā hita dalībnieki startē ar 0 soda punktiem.
2.3. Abi hiti tiek tiesāti uz laiku pēc A tabulas. Par laika normas pārsniegšanu

noslēdzošajā hitā dalībnieki tiek sodīti ar vienu soda punktu par katrām četrām
sekundēm.

2.4. Šīs sacensības nedrīkst būt „Grand Prix” vai sacensības ar lielāko balvu fondu
vai kā kvalifikācijas sacensības citām sacensībām.
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2.5. Dalībnieks, kurš kvalificējas noslēdzošajam hitam, bet nestartē tajā, nevar būt
aizvietots.

Artikuls 277. DERBIJS

1. Derbijs tiek rīkots distancēs ne īsākās kā 1000 m un ne garākās kā 1300 m, maršrutā,
kurš sastāv, vismaz 50 %, no dabiskiem šķēršļiem. Derbijs tiek rīkots tikai vienā hitā
ar vienu pārlekšanu, ja tāda paredzēta nolikumā.

2. Sacensības var tiesāt pēc tabulas A tabulas vai C tabulas. Ja tiesājot pielieto C
tabulu, tad laika norma nepastāv, ir tikai laika limits. Ja maršruta garums pārsniedz
prasības, pēc Galvenās tiesnešu kolēģijas lēmuma laika limits var tikt palielināts,
balstoties uz KN art. 239.3.

3. Ja šajās sacensībās tiek paredzētas vislielākās naudas godalgas, katram dalībniekam
ir atļauts startēt maksimāli ar trim zirgiem saskaņā ar nolikuma prasībām.

Artikuls 278. SACENSĪBAS SISTĒMĀS

1. Maršrutam jāsastāv no sešiem šķēršļiem; pirmais atsevišķs šķērslis un piecas
sistēmas. Maršrutā jābūt vismaz vienai trīskāršai sistēmai.

2. Sacensības norit pēc A tabulas vai C tabulas.

3. Ja ir pārlekšana saskaņā ar nolikuma prasībām, pārlekšanas maršrutam jāsastāv no
sešiem šķēršļiem. Tam jāietver viena divkāršā, viena trīskāršā sistēma un četri
atsevišķi šķēršļi, vai trīs divkāršās sistēmas un trīs atsevišķi šķēršļi. Šo prasību
realizēšanai dažiem šķēršļiem no sistēmām jābūt pārvietotiem.

4. Šajās sacensībās nepielieto KN art. 204.5 prasības. Tomēr maršruta garums nedrīkst
pārsniegt 600 m.

Artikuls 279. SACENSĪBAS AR ORGANIZATORU PIEDĀVĀTAJIEM
ZIRGIEM

Starptautiskie turnīri vai sacensības, ar FEI ģenerālsekretāra piekrišanu, var būt
organizēti ar organizatoru piedāvātiem zirgiem.

Tādos gadījumos jāpilda sekojoši nosacījumi:

1. Organizācijas komiteja nodrošina nepieciešamo zirgu skaitu (maksimāli 3 zirgi
katram dalībniekam).

2. Vismaz 24 stundas pirms pirmajām sacensībām notiek zirgu izloze komandām vai
individuālajiem dalībniekiem. Vispirms izlozē zirgus organizatoru nacionālās
federācijas dalībniekiem, ja citādi nav atrunāts nolikumā un FEI ģenerālsekretāra
apstiprināts.
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3. Izlozei jānotiek komandu vadītāju vai pārstāvju priekšā. Izlozē piedalās dalībnieki,
galvenais tiesnesis vai Galvenās tiesnešu kolēģijas pārstāvis, Veterinārās komitejas
priekšsēdētājs vai veterinārais delegāts. Zirgi tiek rādīti iemauktos ar identifikācijas
numuriem. Šie iemaukti lietojami visu turnīra laiku un tos var nomainīt, ja ir
īpašnieka piekrišana.

4. Organizācijas komitejai jānodrošina saprātīgs daudzums rezerves zirgu gadījumam,
ja veterinārais delegāts kādu zirgu noņem no sacensībām vai raksturu nesaderības
gadījumā starp zirgu un kādu no dalībniekiem, ja to konstatē Galvenā tiesnešu
kolēģija.

5. Nolikumā jābūt skaidri norādītiem nosacījumiem, ar kādiem tiek doti zirgi un rīkotas
sacensības. Ja kādas izmaiņas skar 1-4. paragrāfā norādītās prasības, tām jābūt FEI
ģenerālsekretāra apstiprinātām.

6. FEI zirgu pases nav obligātas ar noteikumu, ka sacensībās piedalās tikai nacionālie
zirgi, kurus var identificēt pēc dokumentiem, kurus ir akceptējusi FEI.

SADAĻA XIII VETERINĀRĀS PĀRBAUDES, IZVADES,
DOPINGA KONTROLE UN ZIRGU PASES

Artikuls 280. VETERINĀRĀS PĀRBAUDES, IZVADES
UN PASU KONTROLE

Veterinārajai apskatei, zirgu pārbaudei un pasu kontrolei jānotiek saskaņā ar VetR art.
1010 uin 1011 un kā izklāstīts tālāk.

1. Apskate pēc ierašanās un pasu kontrole.

Apskate un pasu kontrole jāveic saskaņā ar VetR art. 1010.4 un art. 1011.2.

Par visiem nozīmīgiem pasu pārkāpumiem skat. Vet.R art. 1010.4 un 1010.5.

Piezīme: salīdzinot informāciju pasē, ir jāpārbauda zirga vecums, ja dalība pasākumā
vai kādās sacensībās ir ierobežota zirgiem ar  noteiktu vecumu.

2. Izvades.
2.1. Tai jānotiek ne vēlāk par pēcpusdienu vienu dienu pirms sacensībām. Komandu

vadītājiem un/vai atbildīgajām personām jāvienojas, kad viņu zirgi tiks pārbaudīti
programmā norādītajos laikos. Lai izslēgtu visu ieinteresēto personu nevajadzīgu
aizkavēšanu, grafikam jābūt pieejamam un sagatavotam sekretariātā vismaz divas
dienas pirms pirmajām sacensībām, lai izvairītos no visu pušu nevajadzīgas
kavēšanās.
2.1.1. Ja to nosaka apstākļi, Galvenā tiesnešu kolēģija, kosultējoties ar  veterināro
delegātu, pēc saviem ieskatiem, zirgiem, kuri, ārkārtas neparedzētu apstākļu dēļ,
nevar ierasties uz izvadi, var veikt izvadi vēlāk.

2.2. FEI Pasaules kausa finālā, pasaules, kontinentālajos čempionātos pieaugušajiem
un olimpiskajās spēlēs nolikumos ir jāparedz otra zirgu izvade pirms fināla
sacensībām.

2.3. Zirgus izved trenžu iemauktos vai dubultiemauktos. Jebkurām citām zirglietām



73

vai piederumiem, tādiem kā segām, bandāžām u.c. jābūt noņemtām. Šajās
prasībās nekādi izņēmumi netiek pieļauti.

2.4. Zirgs nedrīkst būt uzrādīts ar jebkādā veidā nosegtām vai nokrāsotām
atšķirības pazīmēm.

2.5. Komandas vadītājam jābūt klāt izvadē, kad zirgus uzrāda grūmi un/vai
dalībnieki.

2.6. Atbildīgām personām (dalībniekiem) jābūt kopā ar saviem grūmiem, uzrādot
individuāli startējošu zirgu.

2.7. FEI Pasaules kausa finālos, čempionātos un  spēlēs zirgu izvadēs dalībniekiem
pašiem jārāda savi zirgi. Galvenās tiesnešu kolēģijas prezidents tomēr var
mīkstināt šīs prasības, ja to lūdz komandas vadītājs vai dalībnieks.

2.8. Tiek uzsvērts, ka šī nav detalizēta veterinārā pārbaude  (skat. VetR art. 1011)
un tādēļ tai jānotiek iespējami ātri.

3. Galvenā tiesnešu kolēģijas, Apelācijas komitejas un Veterinārās
komisijas sadarbība.
3.1. Zirgu atlase dopinga kontroles pārbaudēm (skat. VetR art. 1016).
3.2. FEI Pasaules kausa finālos, pasaules un kontinentālajos čempionātos

pieaugušajiem un olimpiskajās spēlēs normāli jāatlasa pietiekošs zirgu daudzums,
lai garantētu, ka sekojošās proves ir izdarītas:
3.2.1. trīs  pirmās  vietas  ieguvušajiem  zirgiem  visos  finālos individuālajās
sacensībās;
3.2.2. pa  vienam zirgam no katras pirmās trīs vietas izcīnījušajām komandām
komandu sacensību finālos.

Artikuls 281. ZIRGU DOPINGA KONTROLE

Zirgu dopinga kontroli izdara saskaņā ar Vispārējo reglamentu, Veterināro
reglamentu, antidopinga kontroles un medicīnas preparātu lietošanas noteikumiem, kā
arī citiem FEI noteikumiem vai priekšrakstiem.

Artikuls 282. ZIRGU PASES UN IDENTIFIKĀCIJAS NUMURI

1. Prasības zirgu pasēm (skat. VR art. 137 un VetR art. 1010.2).

2. Ikvienam zirgam visu sacensību laiku jānēsā identifikācijas numurs, kuru ir
izsniegusi organizācijas komiteja. Katru reizi, kad zirgs atstāj stalli, identifikācijas
numuram jābūt virsū, lai šo zirgu varētu atpazīt visas oficiālās personas un stjuarts
(tiesnesis – inspektors). Pēc pirmā atteikuma uzrādīt identifikācijas numuru
dalībnieks tiek brīdināts, pēc otrā tiek sodīts ar naudas sodu, kuru uzliek Galvenā
tiesnešu kolēģija vai Apelācijas komiteja (skat. KN art. 240.1.8).
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PIELIKUMS I

FEI GODA ŽETONI

1. FEI goda žetonus pasniedz jātniekiem, kuri beiguši pirmo hitu bez izstāšanās vai
izslēgšanas Nāciju kausa sacensībās, komandu un/vai individuālajās sacensībās
olimpiskajās spēlēs, pasaules un kontinentālajos senioru komandu un/vai
individuālajos čempionātos pēc sekojošas skalas:

- I Zelta žetons - par 40 Nāciju kausa sacensībām
- II Sudraba žetons - par 20 Nāciju kausa sacensībām
- III Bronzas žetons - par 10 Nāciju kausa sacensībām

2. Par 5 Nāciju kausa sacensībām ieskaita:
- I komandu un/vai individuālās sacensības olimpiskajās spēlēs
- II komandu un/vai individuālās sacensības pasaules čempionātā
- III komandu un/vai individuālās sacensības kontinenta čempionātā
- IV komandu un/vai individuālās sacensības Panamerikas spēlēs
- V komandu un/vai individuālās sacensības Āzijas spēlēs

PIELIKUMS II
Laika normas aprēķināšana
Ātrums: 300 m/minūtē

Desmit
daļas

m 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Simt 1 20” 22” 24” 26” 28” 30” 32” 34” 36” 38”
daļas 2 40” 42” 44” 46” 48” 50” 52” 54” 56” 58”

3 60” 62” 64” 66” 68” 70” 72” 74” 76” 78”
4 80” 82” 84” 86” 88” 90” 92” 94” 96” 98”
5 100” 102” 104” 106” 108” 110” 112” 114” 116” 118”
6 120” 122” 124” 126” 128” 130” 132” 134” 136” 138”
7 140” 142” 144” 146” 148” 150” 152” 154” 156” 158”
8 160” 162” 164” 166” 168” 170” 172” 174” 176” 178”
9 180” 182” 184” 186” 188” 190” 192” 194” 196” 198”

Laika normas aprēķināšana
Ātrums: 325 m/minūtē

Desmit
daļas

m 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Simt 1 19” 21” 23” 24” 26” 28” 30” 32” 34” 36”
daļas 2 37” 39” 41” 43” 45” 47” 48” 50” 52” 54”

3 56” 58” 60” 61” 63” 65” 67” 69” 71” 72”
4 74” 76” 78” 80” 82” 84” 85” 87” 89” 91”
5 93” 95” 96” 98” 100” 102” 104” 106” 108” 109”
6 111” 113” 115” 117” 119” 120” 122” 124” 126” 128”
7 130” 132” 133” 135” 137” 139” 141” 143” 144” 146”
8 148” 150” 152” 154” 156” 157” 159” 161” 163” 165”
9 167” 168” 170” 172” 174” 176” 178” 180” 181” 183”
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Laika normas aprēķināšana
Ātrums: 350 m/minūtē

Desmit
daļas

m 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Simt 1 18” 19” 21” 23” 24” 26” 28” 30” 31” 33”
daļas 2 35” 36” 38” 40” 42” 43” 45” 47” 48” 50”

3 52” 54” ‘55” 57” 59” 60” 62” 64” 66” 67”
4 69” 71” 72” 74” 76” 78” 79” 81” 83” 84”
5 86” 88” 90” 91” 93” 95” 96” 98” 100” 102”
6 103” 105” 107” 108 110” 112” 114” 115” 117” 119”
7 120” 122” 124” 126” 127” 129” 131” 132” 134” 136”
8 138” 139” 141” 143” 144” 146” 148” 150” 151” 153”
9 155” 156” 158” 160” 162” 163’” 165” 167” 168” 170”

Laika normas aprēķināšana
Ātrums: 375 m/minūtē

Desmit
daļas

m 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Simt 1 16” 18” 20” 21” 23” 24” 26” 28” 29” 31”
daļas 2 32” 34” 36” 37” 39” 40” 42” 44” 45” 47”

3 48” 50” 52” 53” 55” 56” 58” 60” 61” 63”
4 64” 66” 68” 69” 71” 72” 74” 76” 77” 79”
5 80” 82” 84” 85” 87” 88” 90” 92” 93” 95”
6 96” 98” 100” 101” 103” 104” 106” 108” 109” 11”
7 112” 114” 116” 117” 119” 120” 122” 124” 125’” 127”
8 128” 130” 132” 133” 135” 136” 138” 140” 141” 143”
9 144” 146” 148” 149” 151” 152” 154” 156” 157” 159

Laika normas aprēķināšana
Ātrums: 400 m/minūtē

Desmit
daļas

m 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Simt 1 15” 17” 18” 20” 21” 23” 24” 26” 27” 29”
daļas 2 30” 32” 33” 35” 36” 38” 39” 41” 42” 44”

3 45” 47” 48” 50” 51” 53” 54” 56” 57” 59”
4 60” 62” 63” 65” 66” 68” 69’” 71” 72” 74”
5 75” 77” 78” 80” 81 83” 84” 86” 87” 89”
6 90” 92” 93” 95” ‘96” 98” 99” 101” 102” 104”
7 105” 107” 108” 110” 111” 113” 114” 116” 117” 119”
8 120” 122” 123” 125” 126” 128” 129” 131” 132” 134”
9 135” 137” 138” 140” 141” 143” 144” 146” 147” 149”
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PIELIKUMS III

.
Starta kārtība kvalifikācijas hitos sacensībām ar izslēgšanu 8 dalībniekiem

(skat. KN art. 272.)

1-ais
8-ais

5-ais
4-ais

3-ais
6-ais

7-ais
2-ais

Starta kārtība kvalifikācijas hitos sacensībām ar izslēgšanu 16 dalībniekiem

(skat. KN art. 272.)

1-ais
16-ais

8-ais
9-ais

5-ais
12-ais

13-ais
4-ais

3-ais
14-ais

6-ais
11-ais

7-ais
10-ais

15-ais
2-ais
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PIELIKUMS IV

PRASĪBAS LAIKIESTATES IEKĀRTĀM UN TABLO.

1. Prasības tablo un tiesnešu ložā izvietotajiem displejiem.
1.1. Tiesnešu ložā jābūt redzamai sekojošai informācijai:

 Atpakaļ ejošai 45 sekunžu laika atskaitei (ja tā sasniedz nulli, jāsakas hita
laika atskaitei)

 Patērētais laiks (starpība starp dalībnieka starta un finiša laiku)
 Laika norma
 Soda punkti par pārsniegto laika normu
 Laika korekcija (6 sekundes par šķēršļa sagāšanu atteikšanās rezultātā). 6

sekunžu laika korekcijai jābūt veiktai nekavējoties, kad notiek laika iekārtas
restartēšana,  un jātnieks sāk turpināt hitu

 Uz šķēršļiem nopelnītie soda punkti (A tabula)
 Sods izteikts sekundēs un nekavējoties pievienots patērētajam laikam (C

tabula)
 Kopējais laiks

1.2. Uz tablo ir jābūt redzamam sekojošam informācijas minimumam
1.2.1. CSI1*, CSI2*, CSIO1*, CSIO2* UN CSIO3*, CSI-Am/VYJPCh
sacensībās:

 Burtu, ciparu displejs ar minimums 9 vienībām
 Atpakaļ ejoša 45 sekunžu laika atskaite
 Patērētais laiks
 Soda punkti
 Startējošā zirga numurs

1.2.2. CSI3* un CSIOV/Y/J/P/Ch sacensībās viss, kas norādīts augstāk, plus
 Burtu, ciparu displejs ar minimums 20 vienībām
 Zirga vārds
 Jātnieka vārds
 Valsts

1.2.3. CSI4* un CSI5* sacensībās viss, kas norādīts augstāk, plus
 Dotajā brīdī ieņemamā vieta
 Rezultāts un laiks, kurš jāpārspēj, lai kļūtu par uzvarētāju
 Iespēja uz displeja parādīt dotajā brīdī piecus labākos rezultātus

1.2.4. CSIO4*/CSIO5*/spēles/čempionātos viss, kas norādīts augstāk, plus
 Speciālās prasības Nāciju kausa sacensībām
 Visu komandu nosaukumi un rezultāti
 Precīza norāde, kurš rezultāts pirmajā un otrajā hitā tika atskaitīts
 Kad jātnieks ierodas sacensību laukumā, uz displeja jābūt redzamiem pārējo

komandas biedru rezultātiem. Katras komandas rezultāta parādīšana nav
obligāta

Ja sacensības norisinās divos hitos:
 2. hitā: pirmajā hitā nopelnītie soda punkti
 2. hitā: pirmā hita laiks, ja tas tiek ņemts vērā dalot godalgotās vietas
 2. hitā: kopējais laiks (pirmā un otrā hita laiks), ja tas tiek ņemts vērā dalot

godalgotās vietas
 2. hitā: kopējais soda punktu skaits abos hitos
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1.3. Atļautie sistēmu tipi.
 Laikiestate ar fotoelementiem var būt ar bezvadu savienojumu. Laikiestate pie

pakārtotās apstrādes sistēmas tiek pieslēgta ar vadiem
 Spēlēm, čempionātiem un citām sacensībām, kur laikiestate ar fotoelementiem

ir ar vadu savienojumu, diennakts laika sinhronizācija nav obligāta
 CS4* un CSIO4* un augstākas kategorijas sacensībās diennakts laika

sinhronizācijas sadalošā-laikiestates sistēma ir obligāta

2. Laika reģistrēšana FEI konkūra sacensībās.
Visās FEI kalendārā iekļautajās konkūra sacensībās jāizmanto elektroniska laika
iestate, fotoelementi, bezvadu pārraides sistēmas, kuras ir akceptējusi FEI. Šo
apstiprināto iekārtu saraksts ir publicēts FEI mājas lapā. Sacensības, kurās netiks
izmantota FEI apstiprināta laika iestate, uzskatīs par nederīgām, lai iegūtu FEI
novērtējumu. Laika iekārtu specifikācija un procedūras pilnīgāk ir aprakstītas
Memorandumā starptautiskajām konkūra sacensībām, kurš ir publicēts FEI mājas
lapā.
2.1. Laika reģistrēšana FEI konkūra sacensībās

2.1.1. Laika reģistrēšana izmantojot sensorus.
Ar elektronisko laikiestati, laiks tiek ņemts brīdī, kad zirgam šķērsojot starta vai
finiša līniju, starp fotoelementiem rodas stars. Staram jāveidojas zirga krūšu
augstumā. Ja jātnieks grūž uz priekšu zirga galva, tas rezultātu neietekmē.
Līdzīgi jābūt izmantojot rokas hronometru. Starta līnijas un finiša līnijas
sensoriem jābūt identiskā augstumā.
Ja bāzes laiks tiek lietots kopā ar fotoelementiem, kuri ir iebūvēti vai novietoti
atsevišķi, tad tam ir jāsaskan ar faktisko dienas laiku, turklāt, pirms katrām
sacensībām nepieciešams veikt tā sinhronizāciju ar pamata laikiestati. Dienas
laika sinhronizācijai jānotiek 60 minūtes pirms sacensību sākuma un jāuztur visa
pasākuma laikā.
2.1.2. Laika reģistrēšana izmantojot laikiestates ar rokas vadību.
Visās FEI kalendārā iekļautajās konkūra sacensībās jāizmanto manuālā (rokas)
laika reģistrēšana, kura ir pilnīgi nodalīta un neatkarīga no elektroniskās
laikiestates. Hronometri vai laikiestates ar roku vadību, spējīgi reģistrēt laiku ar
precizitāti līdz vismaz vienai simtdaļai (0,01), jānovieto pie starta un finiša
līnijas. Hronometra datu izdrukai, izdarītai automātiski vai ar roku, jābūt
piejamai pie starta un finiša. Maršrutā patērētais laiks tiek aprēķināts
matemātiski salīdzinot starta un finiša laikus. Pēc laika korekcijas aprēķināšanas,
ar roku reģistrētais laiks var tikt izmantots oficiālajos rezultātos.
2.1.3. Laika korekcijas aprēķināšana izmantojot laikiestates ar rokas vadību.
Aprēķina elektroniskā laika un ar roku vadāmās laikiestates laika starpību 5
dalībniekiem pirms laika pazušanas un 5 dalībniekiem pēc laika pazušanas vai, ja
tas nepieciešams, 10 tuvākajiem dalībniekiem. Laika korekciju aprēķina 10 laiku
starpību summu dalot ar 10. Iegūto rezultātu ir jāpieskaita pie dalībnieka laika, ja
nav elektroniskā laika.
2.1.4. Laika korekcija taimerī.
Ja oficiālais laika printeris atļauj ievadīt vai labot dalībnieka laiku, tad uz visas
attiecīgās laika dokumentācijas jābūt kāda veida simbolam (zvaigzne, zvaigznīte,
utt.), lai norādītu, ka ir piemērota manuālā iejaukšanās.
2.1.5. Laika izdrukas.
Oficiālās laika printera izdrukas tiek nodotas ārzemju tiesnesim izskatīšanai.
Izdrukas paliek pie organizācijas komitejas līdz tiek apstiprināti sacensību
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rezultāti vai pieņemts lēmums par sūdzībām, kurām ir sakars ar sacensību
laikiem vai rezultātiem. Tāpat jārīkojas sacensībās, kurās nepieciešama pilnīga
dublējoša (back-up) sistēma. Ārzemju tiesnesis sacensību rezultātus apstiprina ar
savu parakstu uz rezultātu veidlapas un uz FEI atskaites ziņojuma. Visi rokas
vadības laikiestates, A un B sistēmas ieraksti, organizācijas komitejai jāsaglabā
trīs mēnešus pēc sacensībām vai līdz tiek pieņemts lēmums par sūdzībām, kurām
ir sakars ar sacensību laikiem vai rezultātiem
2.1.6. Laika rādīšana.
Organizatoriem jānodrošina pienācīgi apstākļi nepārtrauktai visu dalībnieku
reģistrētātā laika uzrādīšanai.
2.2. Laika reģistrēšana olimpiskajās spēlēs un pasaules čempionātos (apskatāma
FEI mājas lapā angļu valodā)

PIELIKUMS V

MARŠRUTA SASTĀDĪTĀJU IECELŠANA

Skatīt FEI mājas lapā publicēto maršruta sastādītāju izglītības sistēmas sarakstu.
Iepriekš pastāvošās maršruta sastādītāju kategorijas ir pārveidotas sekojoši:
I Nacionālie maršrutu sastādītāji = 1 Līmenis
II Starptautiskie maršrutu sastādītāju kandidāti = 2 Līmenis
III Starptautiskie maršrutu sastādītāji = 3 Līmenis
IV Oficiālie starptautiskie maršrutu sastādītāji = 4 Līmenis

PIELIKUMS VI

TIESNEŠU IECELŠANA

Skatīt FEI mājas lapā publicēto tiesnešu izglītības sistēmas sarakstu.
Pastāvošās tiesnešu kategorijas ir pārveidotas sekojoši:
I     Nacionālie tiesneši = 1 Līmenis
II    Starptautisko tiesnešu kandidāti = 2 Līmenis
III   Starptautiskie tiesneši = 3 Līmenis
IV   Oficiālie starptautiskie tiesneši = 4 Līmenis

PIELIKUMS VII

SPONSORU KOMANDU REĢISTRĀCIJA

Korporācijas un organizācijas, izņemot politiskas un reliģiskas, var kļūt par sponsoriem
komandai, kurā jābūt minimums trijiem dalībniekiem, kā arī vienam individuālajam
dalībniekam, speciāli šim nolūkam organizētās sacensībās. Katram sponsoru komandas
dalībniekam ir jābūt rakstiskam līgumam ar to korporāciju vai organizāciju, kuru viņš
pārstāv.



80

Nolikumā jābūt detalizētam aprakstam par sponsoru komandu sacensībām, lai
nodrošinātu nosacījumu ievērošanu.

Sponsorēto komandu sacensības nekādos apstākļos nevar būt nosauktas par „Nāciju
Kausu” vai organizētas pēc Nāciju kausa formulas.

Komandu jātnieki, kuri piedalās šāda veida sacensībās, sponsoru komandu sarakstos ir
ierakstāmi atzīmējot vārdus, uzvārdus un komandas nosaukumu, nepieminot jātnieka
nacionālo federāciju.

Sponsoru komandas, kā arī dalībnieku turnīra komandas var piedalīties starptautiskajās
sacensībās, tikai, ja tās ir reģistrējušās FEI un samaksājušas gada reģistrācijas maksu,
kura komandai, sastāvošai līdz četriem dalībniekiem, ir desmit tūkstoši Šveices
franku.(CHF 10. 000).

Par katru papildu komandas dalībnieku ir jāsamaksā gada nodeva, viens tūkstotis
Šveices franku (CHF 1000). Iepriekš minētajā summā ir iekļauts sponsoru komandas
redingots.

Sponsoru komandu sacensības nevar būt iekļautas CSI, CSIO un čempionātu
programmās.

PIELIKUMS VIII

KVALIFIKĀCIJAS PROCEDŪRA OLIMPISKAJĀM SPĒLĒM,
PASAULES UN KONTINENTU ČEMPIONĀTIEM.

1. Nacionālajām federācijām līdz noteiktajam termiņam jāinformē FEI par savu
nodomu pieteikt komandu vai individuālos dalībniekus. Dalībnieku un zirgu
kvalificēšanās kā pārim ir nepieciešama tikai uz olimpiskajām spēlēm.

2. Lai piedalītos olimpiskajās spēlēs, jātniekiem/zirgiem, jāizpilda minimālās
kvalifikācijas prasības laika perioda, kurš sākas vienu gadu pirms olimpiskajām
spēlēm 1. janvārī, līdz datumam, kurā beidzas pieteikumu iesniegšana vai līdz
datumam, kuru nosaka FEI. Skatīt FEI noteikumus jāšanas sportā olimpiskajām
spēlēm.

3. Pasaules čempionātam kvalificējas tie, kuri iegūst atbilstošu sertifikātu, sasniedzot
rezultātus pēc viena no sekojošiem paragrāfiem:
3.1. jātnieki un zirgi ar rezultātu, ne vairāk kā astoņi (8) soda punkti komandu

sacensībās (pirmais vai otrais hits) iepriekšējā Eiropas vai pasaules čempionātā
vai Panamerikas vai olimpiskajās spēlēs vai citā FEI kontinentālajā čempionātā
pieaugušajiem,

3.2. jātnieki un zirgi, kuri pabeiguši trešās sacensības iepriekšējā Eiropas čempionātā
individuālajā finālā vai Panamerikas vai olimpiskajās spēlēs vai citā FEI
kontinentālajā čempionātā pieaugušajiem,
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3.3. jātnieki un zirgi ar rezultātu, bez soda punktiem pirmajā hitā Pasaules kausa
kvalifikācijas divās sacensībās zināmās Pasaules kausa sacensībās vaļējos
laukumos,

3.4. jātnieki un zirgi ar rezultātu, bez soda punktiem divos (2) „Grand Prix”
maršrutos pirmajā hitā, zināmās CSI 3* sacensībās vaļējos laukumos,

3.5. jātnieki un zirgi ar rezultātu, ne vairāk kā četri (4) soda punkti „Grand Prix”
maršruta pirmajā hitā, zināmās CSI 4* sacensībās vaļējos laukumos,

3.6. jātnieki un zirgi ar rezultātu, ne vairāk kā astoņi (8) soda punkti „Grand Prix”
maršruta pirmajā hitā, zināmās CSI 5* sacensībās vaļējos laukumos,

3.7. jātnieki un zirgi ar rezultātu, zināmos CSIO pasākumos vaļējos laukumos FEI
Nāciju kausa sacensībās, ne vairāk kā četri (4) soda punkti pirmajā hitā vai bez
soda punktiem otrajā hitā, vai ar rezultātu, ne vairāk kā četri soda punkti pirmajā
hita „Grand Prix” maršrutā, tajā pašā pasākumā, ar nosacījumu, ka šo sacensību
maršruti ir būvēti saskaņā ar izmēriem minētiem zemāk 6. paragrāfā. Šo
sacensību maršrutu plāni, pirms sacensībām jānosūta apstiprināšanai uz FEI.

3.8. jātnieki un zirgi ar rezultātu, CSIO 5* pasākumos vaļējos laukumos FEI Nāciju
kausa sacensībās, ne vairāk kā astoņi (8) soda punkti pirmajā vai otrajā hitā, vai
ar rezultātu, ne vairāk kā astoņi (8) soda punkti pirmajā hitā „Grand Prix”
maršrutā tajā pašā pasākumā.

4. Kontinenta čempionātam tie, kuri iegūst atbilstošu sertifikātu, sasniedzot rezultātus
pēc viena no sekojošiem paragrāfiem:
4.1. jātnieki un zirgi ar rezultātu, ne vairāk kā astoņi (8) soda punkti komandu

sacensībās (pirmais vai otrais hits) iepriekšējā Eiropas vai pasaules čempionātā
vai Panamerikas vai olimpiskajās spēlēs vai citā FEI kontinentālajā čempionātā
pieaugušajiem,

4.2. jātnieki un zirgi, kuri pabeiguši trešās sacensības iepriekšējā Eiropas čempionātā
individuālajā finālā vai Panamerikas vai olimpiskajās spēlēs vai citā FEI
kontinentālajā čempionātā pieaugušajiem,

4.3. jātnieki un zirgi ar rezultātu, bez soda punktiem pirmajā hitā Pasaules kausa
kvalifikācijas divās sacensībās zināmās Pasaules kausa sacensībās vaļējos
laukumos,

4.4. jātniekiem un zirgiem zināmos CSI 3* pasākumos vaļējos laukumos „Grand
Prix” maršruta pirmais hits jābeidz bez soda (0) punktiem.

4.5. jātniekiem un zirgiem CSI 4* vai CSI 5* pasākumos vaļējos laukumos „Grand
Prix” maršruta pirmais hits jābeidz ar ne vairāk kā  soda astoņiem (8) punktiem.

4.6. jātnieki un zirgi ar rezultātu, zināmos CSIO pasākumos vaļējos laukumos FEI
Nāciju kausa sacensībās, ne vairāk kā četri (4) soda punkti pirmajā vai otrajā
hitā, vai ar rezultātu, ne vairāk kā četri soda punkti pirmajā hita „Grand Prix”
maršrutā, ar nosacījumu, ka šo sacensību maršruti ir būvēti saskaņā ar izmēriem
minētiem zemāk 6. paragrāfā. Šo sacensību maršrutu plāni, pirms sacensībām
jānosūta apstiprināšanai uz FEI.

4.7. jātnieki un zirgi ar rezultātu, CSIO 5* pasākumos vaļējos laukumos FEI Nāciju
kausa sacensībās, ne vairāk kā astoņi (8) soda punkti pirmajā vai otrajā hitā, vai
ar rezultātu, ne vairāk kā astoņi (8) soda punkti pirmajā hītā „Grand Prix”
maršrutā tajā pašā pasākumā.

5. Augstāk minētajām CSI un CSIO sacensībām, atlase notiek sacensībās, kuras notiek
no 1. janvāra iepriekšējā gadā, pirms spēlēm vai čempionāta, līdz pieteikuma
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iesniegšanas datumam vai līdz FEI noteiktajam datumam. Sacensību sarakstu FEI
publicē , vienu gadu pirms olimpiskajām spēlēm vai FEI čempionāta.

6. Atlasei FEI Nāciju kausa, “Grand Prix” un FEI Pasaules kausa kvalifikācijas
sacensībām jāatbilst prasībām:

- jābūt vismaz 12 šķēršļiem augstumā no 1,40 līdz 1,60 m;
- jābūt grāvim ar ūdeni 3,50 m platumā, ieskaitot vērtētāju (skat. KN art. 211.1

par ūdens šķēršļa konstrukciju);
- šķēršļu platumiem jābūt robežās no 1,50 līdz 2,00 m (trijnieks 2,20 m);
- vismaz diviem svērteniskiem šķēršļiem jābūt augstumā ne mazākiem par

1,60 m.

7. Nacionālās federācijas, kuras nav spējīgas nosūtīt pilnu komandu uz kādām CSIO
sacensībām, var sūtīt individuālus jātniekus, kuriem atļauts piedalīties visās
sacensībās, izņemot Nāciju kausu.

8. Izņēmuma gadījumos, ja nacionālā federācija nevar kvalificēt savus jātniekus pēc
augstāk norādītās kārtības, tai jālūdz, uz sava rēķina, FEI nosūtīt ārzemju vērtējošo
delegātu, jātnieku sagatavotības līmeņa noteikšanai speciālās kvalifikācijas viena
hita sacensībās, kuras notiek saskaņā ar FEI protokolu un ar FEI noteiktiem
parametriem. Jātnieka /zirga rezultāts 8 soda punkti vai mazāk šajās tiek uzskatīts
par kvalificēšanos. FEI vērtējošais delegāts, kuru apstiprinājusi FEI Konkūra
komiteja, informē nacionālo federāciju un FEI par kvalifikācijas sertifikāta
piešķiršanu. Ja kļūdu dēļ jātnieks/zirgs uzrāda sliktāku rezultātu par 8 soda
punktiem, bet parāda labu šķēršļu pārvarēšanas tehniku, ārzemju delegāts šim
sportiskajam pārim var piedāvāt atkārtot līdzīgu maršrutu. Jātnieks nevar
kvalificēties, ja otrajā hitā uzrāda rezultātu sliktāku par 8 soda punktiem.

9. Nāciju kausa un CSI 3*/4*/5* „Grand Prix” sacensībās ārzemju tiesnesis, ir
atbildīgs par to, lai maršruts būtu sakārtots pēc atbilstošiem izmēriem un savā
ziņojumā FEI apstiprinās, ka sertifikāta iegūšanai nepieciešamās minimālās prasības
ir bijušas izpildītas.

10. Kvalifikācijas sertifikāts par jātniekiem un zirgiem FEI jāsaņem ne vēlāk kā līdz
noteiktā pieteikuma iesniegšanas datumam vai līdz FEI noteiktajam datumam.
Jātnieki un zirgi, par kuriem kvalifikācijas sertifikāts nav saņemts, startam netiek
pielaisti.

11. Visas piedalīšanās ārpus konkurences („hors concours”) notiek pēc šī pielikuma
un/vai šķēršļu pārvarēšanas speciālajiem noteikumiem, saskaņā ar pieļaujamajiem
izņēmumiem, kā tas minēts vispārējā reglamenta 117.5 artikulā.

12. Ziņojumu par kvalificēšanos ārzemju delegāts nosūta FEI ģenerālsekretāram, kurš
kopiju nosūta Konkūra komitejas priekšsēdētājam. Pēc kvalifikācijas apstiprinājuma
saņemšanas nacionālās federācijas nekavējoties informē FEI.

FEI
Šķēršļu pārvarēšanas sacensību noteikumi

Tehnisko tulkojumu veica FEI 3. līmeņa tiesnesis  Dainis Līvmanis
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