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PREAMBULA 

Šis FEI pajūgu braukšanas noteikumu izdevums stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī. 
Sākot ar šo datumu, citi iepriekš izdoti dokumenti, kas attiecas uz aprakstītajiem 
jautājumiem, (citi izdevumi un citi oficiālie dokumenti) zaudē spēku. 

Lai arī šajā izdevumā ir iekļauti detalizēti FEI Noteikumi, kas piemērojami 
Starptautiskās pajūgu braukšanas sacensībās, tie ir aplūkojami kopskatā ar FEI 
Statūtiem, Vispārējiem noteikumiem, Veterinārajiem noteikumiem, kā arī citiem 
FEI noteikumiem. 

Šajos noteikumos nav iztirzātas visas iespējamās situācijas. Šie noteikumi ir 
papildināti no vadlīniju dokumentiem, kuri tiek publicēti un laiku pa laikam 
atjaunoti FEI mājas lapā. Skaidrojot noteikumus jāņem vērā vadlīniju dokuments 
un noteikumi atbilstoši jāizskaidro. 

Tāpat jebkādu neparedzētu vai ārkārtas apstākļu situācijās Tiesnešu kolēģijas 
priekšsēdētāja pienākums ir pieņemt lēmumu, ievērojot sportisko garu un pēc 
iespējas pietuvinot lēmumu pieņemšanu FEI Noteikumu un Vispārējo noteikumu 
paredzētajam mērķim. 

Šajā izdevumā jēdziens „zirgs” nozīmē zirgu un/vai poniju; izmantojot vīriešu 
dzimti, tajā tiek iekļauta arī sieviešu dzimte, kā arī vienskaitlis un daudzskaitlis, 
ja vien citādi nav noteikts konkrētajā noteikumā. Termini ar lielajiem pirmajiem 
burtiem ir definēti Pajūgu braukšanas noteikumos, vispārējos noteikumos vai 
statūtos. 
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FEI RĪCĪBAS KODEKSS ZIRGU LABTURĪBAS NODROŠINĀŠANAI 
FEI nosaka, ka starptautiskajā jāšanas sportā iesaistītajām personām jānodrošina 
atbilstība FEI Rīcības kodeksam un jāatzīst, kā arī jāpieņem, ka zirga labturība ir 
uzskatāma par vissvarīgāko apsvērumu. Zirga labturību nekādā gadījumā nedrīkst 
upurēt sacīkšu,  komerciālu vai citu interešu labā. Īpaši jānodrošina atbilstība turpmāk 
uzskaitītajiem noteikumiem: 
 
1. Vispārējā labturība: 
a) Zirgu pārvaldības paraugprakse 
Zirgu izmitināšanas vietām un barošanai jāatbilst zirgu pārvaldības paraugpraksēm. 
Vienmēr ir jānodrošina pieejamība tīram un augstas kvalitātes sienam, atbilstošām 
devām un ūdenim. 
b) Treniņmetodes 
Zirgus var pakļaut tikai tādiem treniņiem, kas atbilst to fiziskajām spējām un brieduma 
pakāpei attiecīgajās disciplīnās. Zirgus nedrīkst pakļaut tādām treniņmetodēm, kas 
veicina neatbilstošu izturēšanos vai rada tramīgumu un bailes. 
c) Apkalšana un apkalšanas piederumi 
Kāju kopšanai un apkalšanai jāatbilst augstiem standartiem. Apkalšanas piederumiem 
jābūt izstrādātiem un pielāgotiem tā, lai novērstu sāpju vai ievainojuma risku. 
d) Transports 
Pārvietošanas laikā zirgiem jābūt pilnībā pasargātiem pret ievainojumiem un citiem 
veselības apdraudējumiem, transportlīdzekļiem ir jābūt drošiem, labi ventilētiem, 
uzturot augstu standartu, regulāri dezinficētiem, un to vadīšana jānodrošina 
kompetentām personām. Vienmēr ir jābūt pieejamiem kompetentiem zirgu kopējiem, 
kas prot apieties ar zirgiem. 
e) Pārvadāšana 
Ceļojumi ir rūpīgi jāplāno, un zirgiem ir jāparedz regulāri atpūtas periodi, kuru laikā 
tiem ir nodrošināta piekļuve barībai un ūdenim, atbilstoši spēkā esošajām FEI 
vadlīnijām. 
 
2. Gatavība startēt: 
a) Fiziskā sagatavotība un kompetence 
Sacensībās drīkst piedalīties tikai veseli zirgi un dalībnieki, kas ir apliecinājuši savu 
kompetenci. Ir jānodrošina, ka zirgiem ir atbilstoši atpūtas laikposmi starp treniņiem un 
sacensībām; tāpat nepieciešams nodrošināt papildu atpūtas periodu pēc ceļošanas. 
b) Veselības stāvoklis 
Zirgs, kas atzīts par sacensībām nederīgu, nedrīkst piedalīties vai turpināt piedalīties; ja 
rodas šaubas, jākonsultējas pie veterinārārsta. 
c) Dopings un medikamentu lietošana 
Jebkāda rīcība vai mēģinājums rīkoties, lai veiktu dopinga darbības un lietotu nelegālus 
medikamentus, var radīt būtiskus labturības apdraudējumus, un tāpēc tas nav 
pieļaujams. Pēc Veterinārām terapijām, pirms piedalīties sacensībās, nepieciešams 
nogaidīt pietiekamu laiku, līdz zirgs ir pilnībā atlabis. 
d) Ķirurģiskas procedūras 
Jebkādas ķirurģiskas procedūras, kas apdraud sacensību zirga labturību vai citu zirgu 
un/vai dalībnieku drošību, nav pieļaujamas. 
e) Grūsnas/nesen atnesušās ķēves 
Ķēves nedrīkst piedalīties sacensībās, ja ir vairāk kā četru mēnešu grūsnība, vai kopā ar 
kumeļu. 
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f) Palīglīdzekļu neatbilstoša izmantošana 
Neatbilstoša apiešanās ar zirgu, pielietojot dabiskus vai mākslīgus jāšanas palīglīdzekļus 
(piem., pātagas, piešus u.c.), nav pieļaujama. 
 
3. Sacensības nedrīkst apdraudēt zirga labturību: 
a) Sacensību vieta 
Zirgu treniņiem un sacensībām jānorit uz atbilstoša un droša pamata. Visiem šķēršļiem 
un apstākļiem jābūt izstrādātiem, ievērojot zirga drošību. 
b) Pamats 
Pamatam, pa kuru zirgs pārvietojas, uz kā trenējas vai piedalās sacensībās, ir jābūt 
veidotam un uzturētam tā, lai samazinātu faktorus, kas varētu radīt ievainojumus. 
c) Ekstremāli laikapstākļi 
Sacensības nedrīkst notikt ekstremālos laikapstākļos, kas varētu apdraudēt zirga 
labturību vai drošību. Zirgiem pēc piedalīšanās sacensībās nepieciešams nodrošināt 
atvēsināšanas apstākļus un ekipējumu. 
d) Zirgu turēšanas vietas sacensību laikā 
Staļļiem ir jābūt drošiem, sanitāriem, komfortabliem, labi ventilētiem un pietiekama 
izmēra atbilstoši zirga veidam un ķermeņa īpatnībām. 
 
4. Humāna attieksme pret zirgiem: 
a) Veterinārie pakalpojumi 
Sacensībās vienmēr jānodrošina veterinārie pakalpojumi. Ja zirgs ir ievainots vai 
pārguris sacensību laikā, dalībniekam jāpārtrauc dalība un ir jāveic veterināra apskate. 
b) Palīdzība 
Ja nepieciešams, zirgu evakuē neatliekamā palīdzība un nogādā tuvākajā atbilstošas 
palīdzības centrā turpmākai apskatei un ārstēšanai. Ja zirgs ir ievainots, tam jāsniedz 
pilnvērtīga uzturošā terapija, pirms tas tiek transportēts. 
c) Sacensību laikā iegūti ievainojumi 
Sacensību laikā notikušie negadījumi jāpārrauga saskaņā ar attiecīgās disciplīnas 
prasībām. Laukumu pamata apstākļiem, sacensību biežumam un jebkuriem citiem riska 
faktoriem vajadzētu būt rūpīgi pārbaudītiem, lai norādītu veidus kādā ievainojumi tiktu 
mazināti.  
d) Eitanāzija 
Ja ievainojumi ir pārāk nopietni, iespējams, Veterinārārstam humānu apsvērumu dēļ 
zirgam jāveic eitanāzija, lai mazinātu tā ciešanas. 
e) Pensionēšanās 
Zirgiem izbeidzot dalību sacensībās, pret tiem jāturpina attiekties līdzcietīgi un cilvēcīgi. 
 
5. Izglītība: 
FEI mudina visas jāšanas sportā iesaistītās personas iegūt pēc iespējas augstāku 
izglītības līmeni attiecīgajās specializācijas jomās, kas attiecināmas uz sacensībās 
izmantojamā zirga apkopi un pārvaldību. 
Šo zirga labturības rīcības kodeksu var periodiski mainīt, un visu ieinteresētu personu 
viedokļi tiks uzklausīti. Īpaša uzmanība tiks pievērsta jauniem atklājumiem pētījumos. 
FEI mudina turpināt labturības pētījumu finansēšanu un atbalstu. 
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I NODAĻA  VISPĀRĪGI 

900. pants Starptautiskie noteikumi 
 
1. Ar šiem noteikumiem paredzēts pēc iespējas standartizēt Starptautiskās pajūgu 

braukšanas sacensības tā, lai šādās sacensībās apstākļi dalībniekiem ir godīgi un 
pielīdzināmi. 

2. Pajūgu braukšanas sacensības sākas vienu stundu pirms pirmā zirga pārbaudes un 
beidzas pusstundu pēc Galējo rezultātu paziņošanas. 
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II NODAĻA  SACENSĪBU SASTĀVS 

901. pants Kategorijas un līmeņi 
 

1. Klases: 
 Visas vai kāda no turpmāk uzskaitītajām klasēm var tikt iekļautas vienās 

sacensībās, taču katrai ir jābūt klasificētai atsevišķi: 
 Zirgiem: vienjūgs (Z1), divjūgs (Z2) un četrjūgs (Z4) 
 Ponijiem: vienjūgs (P1), divjūgs (P2) un četrjūgs (P4) 

2. Kategorijas: 
Seniori: CAI1*, CAI2*, CAI3*, CAIO4* 
Jauni braucēji: CAIY1*, CAIY2* 
Juniori: CAIJ1*, CAIJ2* 
Bērni: CAICh1*, CAICh2* 
Para-pajūgu braukšana: CPEAI1*, CPEAI2* 
Jaunzirgi : CAIYH1 

3. Sarežģītības pakāpes: 
Sarežģītības pakāpes nosaka ar progresīvu zvaigznīšu vērtējuma sistēmu, kas 
sākas ar zemāko līmeni (1*) un beidzas ar augstāko (4*). Senioriem ir sekmīgi 
jāpiedalās FEI sacensībās, lai iegūtu augstāku vērtējumu šajā sistēmā, kā 
izklāstīts 913.2. pantā. 

4. CAI1*: Var ilgt 1 vai 2 dienas 
4.1. Iespējams organizēt šādus sacensību formātus: 

1. formāts vai 2. formāts vai 3. formāts vai 4. formāts1 
1. diena: 
manēžas 
braukšana 

 1. diena: 
manēžas 
braukšana vai 
konusu 
braukšana 

 1. diena: 
manēžas 
braukšana un 
konusu 
braukšana 

 1. diena: 
kombinētais 
maratons 

2. diena: konusu 
braukšana 

 2. diena: 
kombinētais 
maratons vai 
konusu 
braukšana 

    

1Iespējams organizēt telpās 
4.2. Balvu fonds: pēc izvēles 
4.3. Paredzēti 1*, 2* un 3* braucējiem.  
5. CAI2*: Var ilgt 2 vai 3 dienas 
5.1. Iespējams organizēt šādus sacensību formātus: 

1. formāts 2. formāts 3. formāts 4. formāts 
1. diena: manēžas 
braukšana 

1. diena: manēžas 
braukšana 

1. diena: manēžas un 
konusu braukšana 

1. diena: kombinētais 
maratons 

2. diena: maratons 2. diena: konusu 
braukšana 

2. diena: maratons 2. diena: kombinētais 
maratons 

3. diena: konusu 
braukšana 

3. diena: maratons   

5.2. Balvu fonds: pēc izvēles. 
5.3. Atvērts 2* un 3* dalībniekiem. 
6. CAI3* un CAIO4*: Ilgst 3 dienas / izņemot FEI Pasaules Kausa posmus telpās 
6.1. Iespējams organizēt šādus sacensību formātus: 

1. formāts  2. formāts PK telpās formāts 
1. diena: manēžas braukšana 1. diena: manēžas braukšana 1. diena: sacensības 1 
2. diena: maratons 2. diena: konusu braukšana 2. diena: sacensības 2 
3. diena: konusu braukšana 3. diena: maratons  
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6.2. Balvu fonds: obligāts 
6.3. Atvērts 3* dalībniekiem. 
6.4. Lai kvalificētos FEI Pasaules Kausa sacensībām, kā norādīts FEI Pasaules Kausa 

pajūgu braukšanas noteikumos, jāievēro sekojoši kritēriji: 
a. Pieteikšanās termiņš FEI Pasaules Kausa kvalifikācijai ir tā gada 1. marts, 

kurā sākas sacensību sērija. Pieteikumi, kuri tiks saņemti pēc šī termiņa, 
netiks pieņemti. 

b. Balvu fondam četrjūgu klasē kā minimums jābūt 8500 EUR sadalītam 
visās sacensībās ar vislielāko summu kopvērtējuma rezultātam. 

c. Pie sacensību laukuma jābūt piemērotam iesildīšanās laukumam ar 
tādiem pašiem izmēriem 40x100m.  

d. Lielākajai daļai tiesnešu jābūt no citām valstīm. 
e. Fiziskai iejādes starta kārtības izlozei jānotiek tiesnešu kolēģijas 

priekšsēdētāja klātbūtnē. 
f. Akreditēto palīgu skaits var būt 4. 

 
7.  Čempionāti 

Turpmāk uzskaitīti individuālie un komandu čempionāti (skat. Vispārējo 
noteikumu D pielikumu) 
FEI Pasaules Jāšanas spēles (zirgu četrjūgiem) 
FEI Pasaules pajūgu braukšanas čempionāts zirgu četrjūgiem / CH-M-A4 
FEI Pasaules pajūgu braukšanas čempionāts zirgu divjūgiem / CH-M-A2 
FEI Pasaules pajūgu braukšanas čempionāts zirgu vienjūgiem / CH-M-A1 
FEI Pasaules pajūgu braukšanas čempionāti ponijiem / CH-M-A-P1,2,4 
FEI Kontinentālie pajūgu braukšanas čempionāti zirgu četrjūgiem / CH-EU-A4 
FEI Kontinentālie pajūgu braukšanas čempionāti jauniešiem / CH-EU-A Youth 
FEI Pasaules para-pajūgu braukšanas čempionāti vienjūgiem / CH-M-PEA1 
FEI Pasaules pajūgu braukšanas čempionāts jaunzirgiem/ CH-M-A1 YH 

 
Čempionātu formāts ir šāds: 
1. diena: manēžas braukšana 
2. diena: maratons 
3. diena: konusu braukšana 
Balvu fonds: obligāts (izņemot jauniešu un jaunzirgu čempionātus kur balvu 
fonds ir pēc izvēles). 

8. Organizēšana 
FEI aicina Nacionālās federācijas pāra gados organizēt CH-M-A4, CH-M-A1 un 
CH-EU-A Youth (jauniešu) čempionātus. Savukārt nepāra gados – CH-M-A P1,2,4 
un CH-M-A2. Kontinentālos čempionātos nedrīkst organizēt tajā pašā gadā, kad 
attiecīgajā klasē tiek organizēts pasaules čempionāts. Katru gadu var organizēt 
CH-M-A1 YH un katru pāra gadu -  CH M PEA1. Skat. FEI Vispārējo noteikumu 
D pielikumu. 

9. Papildu sacensības 
Organizācijas komitejas var organizēt CAI sacensības citām klasēm čempionātu 
un CAIO laikā. Arī papildu sacensībām ir jāatbilst šiem Noteikumiem. 

10. Pārskats par kategorijām un sacensībām 
Kategorija Valstu 

komandas 
Manēžas 
braukšana 

Maratons Konusu 
braukšana 

Kombinētais 
maratons 

Čempionāti Jā Jā Jā Jā Nē 
CAIO 4* Jā Jā Jā Jā Nē 
CAI 3* Nē Jā Jā Jā Nē 
CAI 2* Nē Jā Jā Jā Jā 
CAI 1* Nē Jā Nē Jā Jā 
CAI1* telpās Nē Nē Nē Nē Jā 
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III NODAĻA  KLASIFIKĀCIJA 
 

902. pants Sacensību disciplīnas 
1. Noslēdzot katru sacensību disciplīnu, dalībnieki tiek klasificēti atbilstoši 

attiecīgajā sacensību disciplīnā saņemtajai soda punktu summai. 
2. Katrā sacensību disciplīnā uzvarētāju nosaka pēc mazākās soda punktu summu. 
3.  Rezultāti tiek aprēķināti ar precizitāti līdz divām decimāldaļām aiz komata. 

903. pants Sacensības 
1. Dalībnieku galīgā klasifikācija notiek, summējot katrā sacensību disciplīnā iegūto 

soda punktu summu. Dalībnieks, kas ieguvis zemāko soda punktu summu, ir 
sacensību uzvarētājs. 

2. Dalībnieki, kas tiek izslēgti vai diskvalificēti, vai kas pārtrauc dalību vai izstājas 
kādā no sacensību disciplīnām, netiek ieskaitīti galīgajā klasifikācijā. Šādi 
dalībnieki tiek tikai uzrādīti rezultātu lapā, identificējot tos ar atbilstošo 
abreviatūru: izslēgts (E – Eliminated), diskvalificēts (D – Disqualified), pārtraucis 
dalību (R – Retired) vai izstājies (W – Withdrawn). 

904. pants Vienāds rezultāts 
1. Ja vairākiem dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, noslēdzot trīs sacensību 

disciplīnas, dalībnieks, kas maratona disciplīnā ir saņēmis vismazāko soda 
punktu skaitu, iegūst augstāko vērtējumu. Ja vēl arvien saglabājas vienāds 
punktu skaits, noteicošais būs manēžas braukšanas disciplīnā saņemto soda 
punktu skaits. 

905. pants Komandu klasifikācija čempionātos un CAIO sacensībās 
1. Klasifikāciju nosaka, summējot punktu skaitu, ko saņēmuši katras Nacionālās 

komandas divi dalībnieki ar viszemāko punktu skaitu katrā sacensību disciplīnā. 
Aprēķinot galīgo Komandas rezultātu, vērā ņem tikai to Komandas dalībnieku 
saņemto punktu skaitu, kas pabeiguši visas trīs sacensību disciplīnas. 

906. pants Komandu klasifikācija poniju čempionātos 
1. Komandu klasifikāciju nosaka, summējot labāko Dalībnieku rezultātus vienjūgu 

poniju klasē, divjūgu poniju klasē un četrjūgu poniju klasē ar viszemākajiem 
soda punktiem katrā sacensību daļā. Aprēķinot galīgo komandas rezultātu, vērā 
ņem tikai to komandas dalībnieku saņemto punktu skaitu, kas pabeiguši visas 
trīs sacensību disciplīnas bez izslēgšanas. 

907. pants Komandu klasifikācija jauniešu čempionātos 
1. Komandu klasifikāciju nosaka, summējot rezultātus no katra braucēja, katrā 

klasē ar zemākiem soda punktiem katrā disciplīnā. Aprēķinot galīgo komandas 
rezultātu, vērā ņem tikai to komandas dalībnieku saņemto punktu skaitu, kas 
pabeiguši visas trīs sacensību disciplīnas bez izslēgšanas. 

908. pants Zirgu vārdi 
1. Zirgu vārdiem, tostarp arī rezerves zirgu vārdiem, jāparādās uz visām rezultātu 

lapām. 

909. pants Iebildumi un apelācija 
 Iebildumi: skat. Vispārējos noteikumus. 
 Apelācija: skat. Vispārējos noteikumus. 
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910. pants Oficiālie rezultāti 
1. Rezultāti uzskatāmi par oficiāliem, tiklīdz tie ir parakstīti Tiesnešu kolēģijā un 

publicēti sacensību birojā uz ziņojuma dēļa. Skat. Vispārējos noteikumus. 

911. pants Principi 
1. Soda punkti 
1.1. Tiesnešu kolēģija stingri piemēro Noteikumus, kas regulē sacensības un katru 

sacensību disciplīnu. Dalībnieki, kas nepilda šos Noteikumus, var tikt 
diskvalificēti vai izslēgti, ja vien attiecīgajā pantā nav noteiktas citas soda 
sankcijas. 

2. Dzeltenā brīdinājuma kartīte 
2.1 Ja tiek konstatēta jebkāda veida neatbilstoša apiešanās ar zirgiem vai nepareiza 

rīcība attiecībā uz sacensību oficiālajiem pārstāvjiem vai citām ar sacensībām 
saistītām personām vai neatbilstība Pajūgu braukšanas noteikumiem, tad 
Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājs un FEI galvenais stjuarts var atbildīgajai 
personai uzrādīt dzelteno brīdinājuma kartīti kā alternatīvu sankciju tiesību 
sistēmā paredzēto procesu uzsākšanai. 

3. Diskvalificēts (D) 
3.1. Dalībnieki un zirgi var tikt diskvalificēti, ja tie pārkāpj atsevišķas šo Noteikumu 

prasības jebkurā sacensību brīdī. Diskvalificēti dalībnieki un zirgi nedrīkst 
piedalīties nevienā sacensību disciplīnā un nedrīkst saņemt balvas. Nacionālā 
federācija vai FEI var noteikumu pārkāpējam noteikt disciplinārsodu, ja ārzemju 
tiesnesis par konkrēto gadījumu ir ziņojusi FEI vai ja ir uzrādīta dzeltenā 
brīdinājuma kartīte. 

4. Izslēgts (E) 
4.1. Dalībnieki tiek izslēgti no sacensību disciplīnas, sodot par atsevišķu Noteikumu 

pārkāpšanu sacensību disciplīnu laikā. 
4.2. Izslēgtie dalībnieki var piedalīties sacensību turpmākajās disciplīnās. 
5. Pārtraucis dalību (R) 
5.1. Dalībnieki, kas pēc dalības uzsākšanas kāda iemesla dēļ nevēlas turpināt dalību, 

var nolemt pārtraukt dalību jebkurā sacensību disciplīnā. Ja dalībnieks pārtrauc 
dalību kādā sacensību disciplīnā, tas var sacensties sacensību turpmākajās 
disciplīnās. 

6. Izstājies (W) 
6.1. Uzskatāms, ka dalībnieks ir izstājies, ja kāda iemesla dēļ tas nestartē kādā no 

sacensību disciplīnām. Tiklīdz dalībnieks ir izstājies, tas vairs nevar piedalīties 
sacensību turpmākajās disciplīnās. 

7. Klibi vai dalībai nepiemēroti zirgi 
7.1. Ja zirgam klibumu vai dalībai nepiemērotu stāvokli konstatē 

• C tiesnesis manēžas braukšanā, tad zirgs ir diskvalificējams un tas nevar 
piedalīties citās sacensību disciplīnās. Dalībnieks tiek izslēgts. 

• Tiesnešu kolēģijas loceklis maratonā vai konusu braukšanā, tad gan zirgs, 
gan dalībnieks tiek izslēgts. 

8. Iegūto vietu kārtība un naudas balva 
8.1. Dalībnieki, kas pārtrauc dalību vai ir izslēgti no jebkuras sacensību disciplīnas 

nevar tikt ierindoti iegūto vietu sarakstā attiecīgajā sacensību disciplīnā vai 
galīgajā klasifikācijā. 
Dalībnieki var saņemt naudas balvu tikai tajā sacensību disciplīnā, kurā tie ir 
startējuši, nebūdami diskvalificēti, izslēgti vai nepārtraucot dalību. Dalībniekam, 
kas no jebkuras sacensību sadaļas ir diskvalificēts, naudas balva netiek piešķirta. 
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IV NODAĻA  DALĪBAS PRASĪBAS (dalībnieku vecums – 
dalības uzsākšanas iespējas) 

912. pants Minimālais vecums – dalībnieki un palīgi 
1. Senioru klases: 

Klase Dalībnieks 
Minimālais vecums 

Zirgu četrjūgi 18 gadi 
Zirgu divjūgi 16 gadi 
Zirgu vienjūgi 14 gadi 
Visas poniju klases 14 gadi 
 

2. Jauno braucēju klases 
Klase Dalībnieks 

Vecuma grupa 
Zirgu četrjūgi 18–21 gadi 
Zirgu divjūgi 16–21 gadi 
Zirgu vienjūgi 16–21 gadi 
Visas poniju klases 16–21 gadi 

 
3. Junioru klases: 

Klase Dalībnieks 
Vecuma grupa 

Zirgu divjūgi 16–18 gadi 
Zirgu vienjūgi 14–18 gadi 
Visas poniju klases 14–18 gadi 

 
4. Bērnu klases: 

Klase Dalībnieks 
Vecuma grupa 

Poniju vienjūgi 12–14 gadi 
 
5. Vecums: 

Vecumu nosaka no tā kalendārā gada sākuma, kurā dalībnieks un palīgs sasniedz 
noteikto vecumu. 

6. Palīgi: 
6.1.  Palīgus, kuri atrodas ratos manēžas braukšanas, konusu maršruta vai maratona 

distanču laikā, jāuzskata  kā “Dalībnieka Atbalsta Personāls”. 
6.2. Visas klases: 
• Dalībniekus, kas ir jaunāki par 18 gadiem, jāpavada palīgam(-iem), kas  sasniedzis 

vismaz 18 gadu vecumu. 
• Dalībniekus, kas ir 18 gadus veci un vecāki, jāpavada palīgam(-iem), kas ir vismaz 

14 gadus vecs. 
6.2.1. Katram braucējam, ne vēlāk kā 0,5 h (pusstundu) pirms katrām sacensībām 

(manēžas braukšana, maratons, konusu braukšana) jāinformē sacensību 
sekreteriāts  - kurš/kuri ir “Dalībnieka Atbalsta Personāls”. 

6.3. Bērni: 
 Palīgam jābūt vecākam par 18 gadiem. Nacionālajai federācijai ir jānodrošina, ka 
 palīgs ir kompetents un pieredzējis pajūgu braukšanā. 
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6.4. Para-pajūgu braukšanas dalībnieki: 
 Palīgam ir jābūt vecākam par 18 gadiem. Nacionālajai federācijai ir jānodrošina, 
 ka palīgs ir kompetents un pieredzējis pajūgu braukšanā. 
6.5. Vispārīgi: 
 Šā panta daļu nosacījumu neizpildes rezultātā dalībnieks tiek diskvalificēts. 

913. pants Minimālās prasības dalībniekiem / kvalifikācijas kritēriji 
1. Zvaigznīšu vērtēšanas sistēmas ietvaros kvalifikāciju nosaka atbilstoši FEI 

datiem, un to apstiprina attiecīgā Nacionālā federācija. Senioru dalībniekiem ir 
sekmīgi jāiziet FEI sacensību disciplīnas, lai progresētu zvaigznīšu vērtēšanas 
sistēmā, kā atspoguļots turpmāk tekstā. 

2. Iegūstot senioru dalībnieku zvaigznīšu vērtēšanas kvalifikāciju, to vairs nevar 
zaudēt, un tā attiecas uz visām klasēm. 

Kategorija Kvalifikācijas kritēriji 
1*dalībnieki nav minimālo kvalifikācijas kritēriju prasību 
2*dalībnieki Dalībniekiem, kas veiksmīgi startējuši divās CAI1* - Formāts 1. 

2 (ar manēžas braukšanu) vai tikai 3 bez izslēgšanas, dalības 
pārtraukšanas vai diskvalifikācijas vai alternatīvi ir veiksmīgi 
izgājuši vienu CAI-B (saskaņā ar iepriekšējiem noteikumiem) 
vai trīs CAN, kur ietverta manēžas braukšana, maratons un 
konusu braukšana 

3* dalībnieki Dalībniekiem, kas veiksmīgi – bez izslēgšanas, dalības 
pārtraukšanas vai diskvalifikācijas – startējuši divās CAI2* 
(tikai 1,2 vai 3 formāts) vai ir veiksmīgi izgājuši vienu CAI-A 
vai divas CAI-B saskaņā ar iepriekšējiem FEI pajūgu 
braukšanas noteikumiem 

Jaunieši Bērniem, junioriem un jauniem braucējiem nav kritēriju 
prasību 

Para-pajūgu 
braukšana 

Nav kritēriju 

 

914. pants Čempionāti / čempionātu dalības prasību atbilstības 
noteikšanas kārtība 

1. Čempionātos drīkst piedalīties dalībnieki, kas atbilst dalības prasībām, kas 
noteiktas FEI Interneta mājas lapā Pajūgu braukšanas čempionātu sadaļā. 

2. Kvalifikācijas rezultātus var iegūt CAIO4*, CAI3* un CAI2* (skat. 913. pantu). 
3. Dalībniekiem ir jābūt ieguvušiem kvalifikāciju tajā klasē, kurā tie plāno 

piedalīties čempionāta ietvaros. 
4. Tāpat FEI publicē maksimālo pieļaujamo soda punktu skaitu, ko var saņemt 

visos manēžas braukšanas čempionātos, lai kvalificētos startam maratonā un 
konusu braukšanā, ievērojot jebkādus piemērojamos faktorus. Šajā jautājumā 
apelācija nebūs iespējama. 

5. Nacionālajām federācijām ir jāpārliecinās, ka visos FEI Pasaules čempionātos 
pieteiktie dalībnieki izpilda atbilstības prasības. Nacionālajai federācijai jānosūta 
visu nominēto dalībnieku spēju apliecinājumi un rezultātu pieraksti 
organizācijas komitejai, lai šādu dalībnieku pieteikšana tiktu uzskatīta par 
atbilstošu (skat. Vispārējos noteikumus). 

6. Ja Nacionālā federācija sniedz nepareizu informāciju, par to tiks ziņots FEI 
Ģenerālsekretāram, kas attiecīgi rīkosies saskaņā ar piemērojamiem 
noteikumiem. 
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915. pants Dalība ārpus konkurences 
1. Starptautiskās sacensību disciplīnās nav pieļaujama dalībnieku dalība ārpus 

 konkurences. 

916. pants Pieteikumi 
1. Vispārēji 

1.1 Zirgu skaitam, ko var pieteikt sacensībām, jāatbilst sacensību nolikumam. 
1.2 Galējos pieteikumos četrjūgu klases dalībnieki var pieteikt piecus(5) zirgus. Viņi 

var startēt katrā disciplīnā ar jebkuriem četriem (4) no viņu pieteiktajiem 
pieciem zirgiem.  

1.3 Galējos pieteikumos divjūgu klases dalībnieki var pieteikt trīs (3) zirgus. Viņi var 
startēt katrā disciplīnā ar jebkuriem diviem no viņu pieteiktajiem trijiem (3) 
zirgiem.  

1.4 Galējos pieteikumos vienjūgu klases dalībnieki var pieteikt vienu (1) zirgu. 
Viņiem jāstartē katrā disciplīnā ar viņu pieteikto vienjūgu. 

1.5 Visus dalībniekus, kas ir uzaicināti vai ko nominē dalībai Starptautiskās 
sacensībās, piesaka to Nacionālās federācijas. Organizācijas komitejai jāpieņem 
visus ārvalstu dalībniekus, ko izvēlējušās to Nacionālās federācijas. Organizācijas 
komiteja nedrīkst pieņemt citus pieteikumus. 

1.6 Dalībnieku un zirgu pieteikumos jānorāda viņu vārdi, FEI reģistrācijas numurs, 
(FEI ID) un atbilstošās kvalifikācijas. 

1.7 Sacensību laikā dalībnieks var atteikt vienu vai visus savus zirgus no sacensībām, 
taču dalībnieks nedrīkst pieteikt zirgus, kuri nav bijuši pieteikti iepriekš 
konkrētajām sacensībām bez Organizācijas komitejas un Tiesnešu kolēģijas 
piekrišanas. 

1.8 Ārzemju tiesnesis/tehniskais delegāts ziņo Ģenerālsekretāram par komandām 
vai individuālajiem dalībniekiem, kurus Nacionālā federācija ir pieteikusi kā 
noteiktos (galējos) dalībniekus jebkurām sacensībām un kas bez attaisnojoša 
iemesla tajās nepiedalās, lai izskatītu lietu FEI Tribunālā. Dalība citās sacensībās 
tajā pašā laikā nav uzskatāma par attaisnojošu iemeslu, lai nepiedalītos 
sacensībās. 

1.9 Nacionālā federācija nevar iesniegt viena un tā paša dalībnieka/zirga 
kombinācijas noteiktos pieteikumus vairāk nekā vienai Organizācijas komitejai, 
pretējā gadījumā minētā dalībnieka/zirga kombinācija sacensībās, kurās tie 
izvēlēsies piedalīties, var tikt diskvalificēta. 

1.10 Ja pēc noteiktā dalībnieku saraksta iesniegšanas datuma tiek veikta atsaukšana 
vai arī dalībnieki neierodas, rodas pienākums atlīdzināt Organizācijas komitejai 
par tai izraisītajiem finansiālajiem zaudējumiem (piem., staļļa izdevumi un 
naktsmītņu izmaksas), kas var rasties novēlota atsaukuma vai neierašanās dēļ. 

2. Pieteikumi FEI Čempionātiem un Spēlēm 
2.1. Pieteikumi Čempionātiem: pieteikumi FEI Čempionātiem un FEI Pasaules 

Jāšanas Spēlēm jāveic saskaņā ar FEI vispārējiem noteikumiem 116.2 pants. 
2.2. FEI čempionātiem Nacionālā federācija drīkst pieteikt tikai tādus dalībniekus, 

kas kvalificējas saskaņā ar nosacījumiem, ko paredz pajūgu braukšanas 
Tehniskā komiteja. 

2.3. Organizācijas komiteja nedrīkst ierobežot prasībām atbilstošu dalībnieku vai 
komandu pieteikumu skaitu FEI čempionātā. 

2.4. Ja Nacionālā federācija ir nosūtījusi vairāk dalībnieku un/vai zirgu, nekā 
norādīts izvirzīto dalībnieku pieteikumā, Organizācijas komitejai nav tie 
jāizmitina un nav jādod atļauja piedalīties sacensībās. 

2.5. Ja Nacionālā federācija ir izvirzījusi dalībai komandu, taču konstatē, ka tai nebūs 
iespējams komandu uz sacensībām nosūtīt, tai nekavējoties ir jāinformē 
Organizācijas komiteja. 
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3. Pieteikumi CAIs un CAIOs 
3.1. Noteiktie (galīgie) pieteikumi CAIs un CAIOs Organizācijas komitejai jāiesniedz 

ne vēlāk kā četras dienas pirms sacensību sākuma. Šādi pieteikumi ietver 
galīgo dalībnieku un zirgu sastāvu, kas dosies uz sacensībām. Dalībnieku 
un/vai zirgu aizstāšana var notikt tikai saskaņā ar šiem Noteikumiem. 

3.2. Uzaicinājumi: uz CAI2* un augstāk, var tikt piedāvāti, kā minimums, četrām 
Nacionālajām  federācijām ar kā  minimums diviem dalībniekiem no  katras 
Nacionālās federācijas. 

3.3. Uzaicinājumi Nacionālajām federācijām: uz CAIOs tiek aicinātas Nacionālās 
federācijas atbilstoši komandu rezultātiem iepriekšējā Pasaules Čempionātā. 

3.4.  Individuālie uzaicinājumi: uz CAIOs Organizācijas komitejai ir tiesības uzaicināt 
ne vairāk kā 4 personas no 4 dažādām valstīm un ne vairāk kā 1 no katras 
valsts. 

 

917. pants  Sacensību nolikums: 
1. FEI apstiprinātajā nolikumā, ko publicē Organizācijas komiteja CAI sacensībām, 

nav nepieciešams atkārtot FEI Vispārējo noteikumu saturu vai FEI pajūgu 
braukšanas noteikumus. Nolikumā ietveramajai informācijai ir jābūt detalizētai, 
lai nodrošinātu, ka sacensību dalībnieki, oficiālie pārstāvji un ieinteresētās puses 
ir pietiekami informēti. 

918. pants Pieteikumi CAI 
1. CAI ir paredzētas galvenokārt individuālajiem dalībniekiem, un nepastāv 

dalībnieku vai pārstāvēto valstu skaita ierobežojumi. 
2. CAI1* un 2* (maza mēroga sacensības atbilstoši Vispārējiem noteikumiem) 

ārvalstu dalībniekus, kas dzīvo sacensību norises valstī, var pieteikt šīs valsts 
Nacionālā federācija, kā noteikts Vispārējo noteikumu 119.6.1. pantā. 

919. pants Pieteikumi čempionātiem un CAIO 
1. Čempionātos un CAIO var piedalīties valstsvienības. Tajās ietilpst trīs vienas 

valsts dalībnieki. Ja valsts var nosūtīt tikai divus dalībniekus, tie jāpiesaka kā 
komanda. Dalībnieks no valsts, kas spēj nosūtīt tikai vienu dalībnieku, tiek 
klasificēts kā individuāls dalībnieks. 

2. Poniju čempionātiem – skatīt 906.–923. pantu. 
3. Par jaunzirgu čempionātu lūdzu skatīt FEI mājas lapas pajūgu braukšanas 

noteikumu sadaļā. 

920. pants Pieteikumi – pasaules un kontinentāliem zirgu četrjūgu 
čempionātos 

1. Nacionālā federācija var pieteikt ne vairāk par sešiem četrjūgu dalībniekiem ar 
ne vairāk par desmit zirgiem uz katru četrjūgu izvirzītajā pieteikuma sarakstā un 
ne vairāk par trim četrjūgu dalībniekiem ar ne vairāk par pieciem zirgiem uz 
katru četrjūgu noteiktajā pieteikumu sarakstā. 

2. Ja Nacionālā federācija var nosūtīt tikai divus dalībniekus, tie piesakāmi kā 
komanda. 

3. Tāpat katrai Nacionālajai federācijai ir tiesības nosūtīt komandas atbildīgo un 
veterinārārstu, un tiem abiem pienākas tādas pašas privilēģijas kā dalībniekiem. 

4. Nacionālā federācija, kas nevar nosūtīt komandu, var pieteikt vienu individuālo 
dalībnieku saskaņā ar 919. panta nosacījumiem. 

921. pants Pieteikumi pasaules zirgu divjūgu čempionātos 
1. Nacionālā federācija var pieteikt ne vairāk par sešiem divjūgu dalībniekiem ar ne 

vairāk par sešiem zirgiem uz divjūgu izvirzītajā dalībnieku sarakstā un ne vairāk 
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par trim divjūgu dalībniekiem ar ne vairāk par trim zirgiem uz divjūgu noteiktajā 
(galīgajā) pieteikumā. 

2. Ja Nacionālā federācija var nosūtīt tikai divus dalībniekus, tie piesakāmi kā 
komanda. 

3. Katrai Nacionālajai federācijai ir tiesības nosūtīt komandas atbildīgo un 
veterinārārstu, un tiem abiem pienākas tādas pašas privilēģijas kā dalībniekiem. 

4. Nacionālā federācija, kas nevar nosūtīt komandu, var pieteikt vienu individuālo 
dalībnieku saskaņā ar 919. panta nosacījumiem. 

922. pants Pieteikumi pasaules zirgu vienjūgu čempionātos 
1. Nacionālā federācija var pieteikt ne vairāk par sešiem vienjūgu dalībniekiem ar 

ne vairāk par diviem zirgiem uz pieteikumu izvirzītajā pieteikumu sarakstā un 
ne vairāk par trim vienjūgu dalībniekiem ar ne vairāk par vienu zirgu uz 
vienjūgu noteiktajā pieteikumu sarakstā. 

2. Ja Nacionālā federācija var nosūtīt tikai divus dalībniekus, tie piesakāmi kā 
komanda. 

3. Katrai Nacionālajai federācijai ir tiesības nosūtīt komandas atbildīgo un 
veterinārārstu, un tiem abiem pienākas tādas pašas privilēģijas kā dalībniekiem. 

4. Nacionālā federācija, kas nevar nosūtīt komandu, var pieteikt vienu individuālo 
dalībnieku saskaņā ar 919. panta nosacījumiem. 

5. Katra valstsvienība no izvirzītā saraksta var pieteikt rezerves zirgu. Dalībnieks, 
kas izmanto rezerves zirgu uzskatāms par atbilstošu individuālajai klasifikācijai, 
kā arī komandu klasifikācijai. Rezerves zirgu var izmantot aizstāšanai tikai 
vienreiz, ne vēlāk kā stundu pirms manēžas braukšanas sākuma rakstiski par to 
informējot organizatoru. 

923. pants Pieteikumi pasaules poniju pajūgu braukšanas 
čempionātos 

1. Valstsvienībā ietilpst viens vai divi vienjūgi, viens vai divi divjūgi un viens vai divi 
četrjūgi. Katra valsts var nosūtīt ne vairāk par sešiem dalībniekiem.  

2. Nacionālā federācija, kas nevar nosūtīt komandu, var piedalīties ar ne vairāk par 
diviem dalībniekiem katrā klasē. 

3. Vienjūgu klasē var pieteikt rezerves poniju. Dalībnieks, kas izmanto rezerves 
poniju, tiks uzskatīts par atbilstošu individuālajai klasifikācijai, kā arī komandu 
klasifikācijai. Rezerves poniju var izmantot aizvietošanai vienreiz, par to rakstiski 
paziņojot organizatoram ne vēlāk kā stundu pirms manēžas braukšanas posma 
sākšanās. 

4. Katrai Nacionālajai federācijai ir tiesības nosūtīt komandas atbildīgo un 
veterinārārstu, un tiem abiem pienākas tādas pašas privilēģijas kā dalībniekiem. 

924. pants Pieteikumi jauniešu pajūgu braukšanas čempionātos 
1. Valstsvienībā ietilpst vismaz viens bērns, viens juniors un viens jaunais pajūgu 

braucējs, un katrai valstij ir tiesības piedalīties ar ne vairāk par sešiem 
dalībniekiem, maksimums divi katrā vecuma kategorijā. Nacionālā federācija, 
kas nevar piedalīties ar komandu, var piedalīties ar ne vairāk par četriem 
individuālo pieteikumu dalībniekiem, maksimums divi katrā vecuma kategorijā. 

2. Vienjūgu klasē var pieteikt rezerves poniju/zirgu. Dalībnieks, kas izmanto 
rezerves poniju/zirgu, tiks uzskatīts par atbilstošu individuālajai klasifikācijai, 
kā arī komandu klasifikācijai. Rezerves poniju/zirgu var izmantot aizvietošanai 
vienreiz, par to rakstiski paziņojot organizatoram ne vēlāk kā stundu pirms 
manēžas braukšanas posma sākšanās. 

3. Katrai Nacionālajai federācijai ir tiesības nosūtīt komandas atbildīgo un 
veterinārārstu, un tiem abiem pienākas tādas pašas privilēģijas kā dalībniekiem. 
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925. pants Pieteikumi pasaules para-pajūgu braukšanas vienjūgu 
klasē 

1. Nacionālā federācija var pieteikt ne vairāk par sešiem vienjūga para-pajūgu 
braukšanas dalībniekiem ar ne vairāk par diviem zirgiem uz katru izvirzīto 
pieteikumu saraksta dalībnieku un trīs vienjūga para-pajūgu braukšanas 
dalībniekus ar ne vairāk par vienu zirgu uz katru para-pajūgu braukšanas 
dalībnieku noteiktajā (galīgajā) pieteikumā. 

2. Katrā komandā ietilpst vismaz viens (1) dalībnieks no I kategorijas. Komandām 
nevajadzētu ietvert vairāk par 2 dalībniekiem no katras kategorijas. 

3. Ja Nacionālā federācija var nosūtīt tikai divus para-pajūgu braukšanas 
dalībniekus, tie jāpiesaka kā komanda. 

4. Katrai Nacionālajai federācijai ir tiesības nosūtīt komandas atbildīgo un 
veterinārārstu, un tiem abiem pienākas tādas pašas privilēģijas kā dalībniekiem. 

5. Nacionālā federācija, kas nevar nosūtīt komandu, var pieteikt vienu individuālo 
dalībnieku saskaņā ar 919. panta nosacījumiem. 

6. Katra valstsvienība no izvirzītā saraksta var pieteikt rezerves zirgu. Para-pajūgu 
braukšanas dalībnieks, kas izmanto rezerves zirgu uzskatāms par atbilstošu 
individuālajai klasifikācijai, kā arī komandu klasifikācijai. Rezerves zirgu var 
izmantot aizstāšanai tikai vienreiz, ne vēlāk kā stundu pirms manēžas 
braukšanas sākuma rakstiski par to informējot organizatoru 

926. pants Izmaksas un privilēģijas 
1. Izmaksas un privilēģijas ir aprakstītas Vispārējos noteikumos. 
2. Pasaules un kontinentālo čempionātu Organizācijas komiteja var uzņemties 

uzaicināto dalībnieku, zirgu, palīgu un komandu oficiālo pārstāvju (komandu 
vadītāju un veterinārārstu) ceļošanas un uzturēšanās izmaksu segšanu saskaņā 
ar noteikumiem, sākot ar dienu pirms zirga pirmās pārbaudes, līdz dienai pēc 
čempionāta beigām. Tam ir jābūt noteiktam nolikumā. 

3. Pasaules jāšanas sporta spēļu Organizācijas komiteja jāuzņemas pienākums segt 
uzaicināto dalībnieku, zirgu, palīgu un komandu oficiālo pārstāvju (komandu 
vadītāju un veterinārārstu) uzturēšanās izmaksas saskaņā ar noteikumiem, 
sākot ar dienu pirms zirga pirmās pārbaudes, līdz dienai pēc čempionāta beigām. 
Tam ir jābūt noteiktam nolikumā. 

927. pants Papildu pieteikumi čempionātiem un CAIOs 
1. Pēc Organizācijas komitejas ieskatiem visas Nacionālās federācijas, kas 

iesniegušas Izvirzīto komandas pieteikumu, var tikt uzaicinātas veikt papildu 
pieteikumus čempionātiem un CAIOs. 

2. Ja Organizācijas komiteja nolemj aicināt Nacionālo federāciju iesniegt papildu 
pieteikumu, Nolikumā tiks noteikts otrs izvirzīto pieteikumu termiņš. 

3. Papildus pieteikumi rīkotājvalstij un Nacionālajām Federācijām, kuras ir 
iesniegušas nominētos pieteikumus komandai.  
 
Čempionāti 
3.1. Rīkotājvalsts un Nacionālajās Federācijas, kuras ir iesniegušas nominētos 

pieteikumus komandai var ar pieteikt līdz 6 trīs  individuālos papildu 
pieteikumus. Kombinētajiem poniju -  divus katrā klasē (vienjūgs, 
divjūgs, četrjūgs) un jauniešu čempionātiem – divus katrā klasē (vecuma 
grupā).  

3.2. Daudzdisciplīnu čempionātos un spēlēs, ja Pajūgu braukšana tiek 
organizēta ar citām disciplīnām, tad rīkotājvalsts var tikt ierobežota ar 
tādu pašu dalībnieku un zirgu skaitu kāds ir maksimāli atļautais 
ārvalstīm. 
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CAIOs 
3.3. Rīkotājvalsts un Nacionālā Federācija, kuras ir iesniegušas nominētos 

pieteikumus komandai, var arī pieteikt līdz 6 individuālos papildu 
pieteikumus. 
 

4. Izvirzīto dalībnieku skaits var divkārt pārsniegt noteikto pieteikumu skaitu, kā 
izklāstīts Vispārējo noteikumu 116.4.2. pantā. 
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V NODAĻA  DALĪBNIEKI UN PALĪGI 

928. pants Apģērbs, drošība un pātaga 
 
1. Apģērbs manēžas braukšanā un konusos (manēžas braukšanas ratos) 
1.1. Dalībnieka un palīga apģērbam jābūt saskaņotam ar izmantoto ratu un aizjūga 

stilu. 
1.2. Dalībniekam obligāti jābūt žaketei vai nacionālajam apģērbam, braukšanas 

priekšautam, cepurei un cimdiem. 
Para-pajūgu braucēji no norādītajiem profiliem drīkst startēt bez cimdiem vai 
pielāgotajiem cimdiem, bet  tam jābūt atzīmētam sarakstā pēc klasifikācijas 
novērtēšanas (skatīt sarakstu 
https://inside.fei.org/system/files/PEA%20Athletes%20Classification%20Master
%20list_with_details_29.11.2019_0.pdf). 

1.3. Palīgam jāvelk žakete vai nacionālais apģērbs, cepure un cimdi. 
1.4. Konusu maršrutā starp starta un finiša līnijām, palīgiem jāpaliek sēžot, tiem 

paredzētajā pozīcijā. 
1.5. Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājs var nolemt, ka: 

• Žaketes var nevilkt ārkārtīgi karstā un mitrā laikā; 
• Žaketes nav nepieciešamas īpašos gadījumos; 
• Apģērbs, kas paredzēts mitram laikam, var tikt izmantots stipra lietus 

apstākļos; priekšauts nav nepieciešams. 
• Soda punkti par nepiemērotu apģērbu noteikti 957. un 981. pantā. 

2. Apģērbs maratonā un kombinētajā maratonā 
2.1. Maratonā pieļaujams mazāk formāls apģērbs gan dalībniekam, gan palīgam. Šorti 

nav atļauti; noteikuma neievērošana tiek sodīta ar 10 soda punktiem katrai 
personai. 

2.2. Maratonā dalībniekam un palīgam jāvelk kārtīgi aizdarīta un nostiprināta 
aizsargķivere un muguras aizsargs, kas ir saskaņā ar derīgiem starptautiskajiem 
testu standartiem. Noteikuma neievērošana tiek sodīta ar izslēgšanu. 

2.3. Papildus dalībniekam var tikt piešķirta dzeltenā brīdinājuma kartīte, ja viņš 
nelieto aizsargķiveri un muguras sargu, un nedara to pēc tiesneša brīdinājuma. 

2.4. Gaisa aizsargs var tikt lietots kombinācijā tikai ar reālo ķermeņa/muguras 
aizsargu, kad tas ir nepieciešams, bet nekad bez. 

3. Apģērbs dalībniekiem un palīgiem jaunākiem par 18 gadiem 
3.1. Dalībniekiem un palīgiem jaunākiem par 18 gadiem atrodoties pajūgā, vienmēr 

jāvalkā ķermeņa/muguras aizsargveste un kārtīgi aizdarīta un nostiprināta 
aizsargķivere. Noteikuma neievērošana tiek sodīta ar izslēgšanu. 

3.2. Papildus dalībniekam var tikt piešķirta dzeltenā brīdinājuma kartīte, ja viņš 
nelieto aizsargķiveri un muguras sargu (saskaņā ar derīgiem starptautiskajiem 
testu standartiem) un nedara to pēc tiesneša brīdinājuma. 

3.3. Zirgu apskates laikā ir īpaši ieteicams dalībniekiem un palīgiem jaunākiem par 18. 
gadiem valkāt kārtīgi aizdarītu un nostiprinātu aizsargķiveri. 

4. Pātaga manēžas braukšanai un konusiem 
4.1. Dalībniekam jābūt braukšanas pātagai.  
4.2. Dalībniekam jāsāk sacensības pātagu turot rokās, pretējā gadījumā tiek piešķirti 

5 soda punkti. 
4.3. Ja dalībniekam laikā starp startu un finišu pātaga izkrīt no rokām, tiek nolikta vai 

dalībnieks to netur rokās, tiek piešķirti 5 soda punkti. 

https://inside.fei.org/system/files/PEA%20Athletes%20Classification%20Master%20list_with_details_29.11.2019_0.pdf
https://inside.fei.org/system/files/PEA%20Athletes%20Classification%20Master%20list_with_details_29.11.2019_0.pdf
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4.4. Ja pātaga nokrīt, tā nav jāaizvieto, un dalībnieks var finišēt bez tās. Tomēr palīgs 
var nodot dalībniekam rezerves pātagu, tādā gadījumā soda punkti netiek 
piešķirti. 

4.5. Para-pajūgu braucēji no norādītajiem profiliem var sacensties izmantojot pātagu, 
kuru tur/izmanto palīgs, bet tam jābūt atzīmētam sarakstā pēc klasifikācijas 
novērtēšanas. 
https://inside.fei.org/system/files/PEA%20Athletes%20Classification%20Master
%20list_with_details_29.11.2019_0.pdf 

5. Pātaga maratonam un kombinētajam maratonam 
Pātagu drīkst izmantot tikai dalībnieks. Noteikuma neievērošanas gadījumā tiek 
piešķirti 20 soda punkti. 

5.1. Para-pajūgu braucēji no norādītajiem profiliem var sacensties izmantojot 
pātagu, kuru tur/izmanto palīgs, bet tam jābūt atzīmētam sarakstā pēc 
klasifikācijas novērtēšanas.  
https://inside.fei.org/system/files/PEA%20Athletes%20Classification%20Mas
ter%20list_with_details_29.11.2019_0.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://inside.fei.org/system/files/PEA%20Athletes%20Classification%20Master%20list_with_details_29.11.2019_0.pdf
https://inside.fei.org/system/files/PEA%20Athletes%20Classification%20Master%20list_with_details_29.11.2019_0.pdf
https://inside.fei.org/system/files/PEA%20Athletes%20Classification%20Master%20list_with_details_29.11.2019_0.pdf
https://inside.fei.org/system/files/PEA%20Athletes%20Classification%20Master%20list_with_details_29.11.2019_0.pdf
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VI NODAĻA  ZIRGI 

929. pants Zirgu vecums 
1. CAI1* zirgiem jābūt vismaz 5 gadus veciem. CAI2* un augstākās kategorijās 

zirgiem jābūt vismaz 6 gadus veciem. Šā panta neievērošana tiek sodīta ar zirga 
diskvalificēšanu. 

930. pants Augstums skaustā 
1. Braucamieo ponijiu maksimālo augstumu skaustā un tā mērīšanu skatīt FEI 

Veterinārajos noteikumos Nodaļa IX – PONIJU MĒRĪŠANA.  nedrīkst pārsniegt 148 
cm augstumu skaustā bez pakaviem vai 149 cm augstumu ar pakaviem. 
Pārsniedzot šo augstumu, poniji tiek klasificēti kā zirgi. 

2. Braucamie poniji divjūgos un četrjūgos nedrīkst būt mazāki par 108 cm augstumu 
skaustā bez pakaviem vai 109 cm augstumu ar pakaviem. Vienjūgu poniji nedrīkst 
būt mazāki par 120 cm augstumu skaustā bez pakaviem un 121 cm augstumu ar 
pakaviem. 

3. Dalībnieku Nacionālā federācija ir atbildīga par to, lai poniji, kas piedalās 
sacensībās, atbilstu šiem kritērijiem. 

931. pants Zirgu skaits 
1. Katrās sacensībās jāpiedalās ar tādu skaitu zirgu, kāds ir pieteikts. Dalībnieks 

nevar atteikt viena vai vairāku zirgu dalību sacensību laikā un turpināt sacensību 
ar mazāku skaitu zirgu, nekā sākotnēji pieteikts kādā no klasēm. 

2. Viens zirgs katrās sacensībās drīkst piedalīties tikai vienu reizi. 
3. Par jebkuras šā panta daļas neievērošanu tiek piemērota izslēgšana. 

932. pants Īpaši apstākļi 
1. Ķēvēm nav atļauts piedalīties sacensībās, ja to grūsnība ir lielāka par 4 mēnešiem 

vai ja tām ir neatšķirts kumeļš. Ja pēc tam tiek apstiprināts, ka ķēve piedalījusies 
sacensībās, neievērojot šos noteikumus, tā tiek diskvalificēta uz visām nākamajām 
sacensībām, uz kurām attiecas šie apstākļi, un par šo gadījumu jāziņo 
ģenerālsekretāram (skatīt Rīcības kodeksu). 

933. pants Zirga labturība (ļaunprātīga zirgu izmantošana un 
dopinga lietošana) 
1. Ļaunprātīga zirga izmantošana – definīcija 

Zirga ļaunprātīga izmantošana ir darbība vai tās trūkums, kas zirgam izraisa vai 
var izraisīt sāpes vai nevajadzīgu diskomfortu, tajā skaitā arī: 
a) pārguruša zirga steidzināšana, 
b) pārmērīga pātagas lietošana, 
c) nepieņemami stingra, slikti pielāgota, salauzta vai bojāta mutes dzelža 

izmantošana, 
d) slikti pielāgota aizjūga izmantošana, kas var radīt zirgam ciešanas, 
e) pajūga bojājums, kas var radīt zirgam traumas. 

2. Ievainojumi un plēstas brūces 
2.1. Asiņojošs zirgs/asinis uz zirga var nozīmēt ļaunprātīgu zirga izmantošanu, un 

katrs atsevišķs gadījums jāizmeklē kādam no Tiesnešu kolēģijas pārstāvjiem. 
2.2. Šādi zirgi var tikt izslēgti no sacensībām. Īpašos gadījumos, kad ir acīmredzams 

pāridarījums, pret sportistu var tikt piemērotas tālākas soda sankcijas, kā 
piemēram, dzeltenā brīdinājuma kartīte. 

2.3. Mazsvarīgākos gadījumos, kad asinis tek no mutes, piemēram, kad zirgs pats 
izrādās iekodis sev mēlē vai lūpā, vai ir neliela asiņošana uz zirga kājām, pēc 
izmeklēšanas dalībniekam var atļaut turpināt sacensības. 
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3. Ziņošana 

Stjuartiem vai jebkurai citai amatpersonai pēc iespējas ātrāk jāziņo Tiesnešu 
kolēģijas pārstāvim par jebkuru zirga ļaunprātīgas izmantošanas gadījumu. 

4. Sods 
Par darbībām, kas uzskatāmas par zirga ļaunprātīgu izmantošanu, Tiesnešu 
kolēģija piemēro vienu vai vairākus soda mērus: 

a) dzelteno brīdinājuma kartīti 
b) naudas sodu 
c) izslēgšanu 
d) diskvalifikāciju no sacensībām 

934. pants Staļļa drošība 
1. Čempionāti, CAIO 
1.1. Skatīt Veterināro noteikumu 1008. pantu. 
2. CAIs 
2.1. Skatīt Veterināro noteikumu 1008. pantu. 
2.2. Nav nepieciešama Veterinārajos noteikumos noteiktā staļļa drošība. Organizācijas 

komiteja ir atbildīga par visu staļļu teritorijas kontroli, lai tiktu ievērotas 
minimālās drošības prasības: 

2.2.1. Pirmā prioritāte ir zirgu labturība. 
2.2.2. Staļļu teritoriju drošība un uzraudzība ir jāveic visu diennakti, ja kādā no staļļiem 

atrodas zirgs. 
2.2.3. Drošības barjeras nav obligātas, taču barjeras un ceļi drošības un aizsardzības 

nolūkos var tikt izveidoti pēc Organizācijas komitejas ieskatiem. 
2.2.4. Staļļu teritorijas ir jāatzīst tehniskajam delegātam sadarbībā ar FEI galveno 

stjuartu. 
2.2.5. Zirgus pa nakti nedrīkst atstāt zirgu furgonos vai piekabēs. Izņēmumus ārkārtas 

gadījumos vai gadījumos, ja staļļu teritorijas ir mitras, var noteikt tehniskais 
delegāts sadarbībā ar galveno stjuartu un FEI veterināro delegātu.  

935. pants Zirgu pārbaude un apskate 
Skatīt Veterināro noteikumu, sadaļa “Zirga apskate”. 

1. Pārbaude ierodoties 
1.1. Tā jāveic visās sacensībās, atvedot zirgus, kas tajās piedalīsies, un jebkurā 

gadījumā pirms zirgu novietošanas staļļos. 
1.2. Šīs pārbaudes mērķis ir noteikt zirga identitāti, pārbaudot tā pasi un citus 

atbilstošos dokumentus, un noskaidrot tā vispārējo veselības stāvokli. 
1.3. Pārbaudi, zirgam ierodoties, veic veterinārais delegāts vai rīkotājvalsts Ārstējošais 

veterinārārsts. 
1.4. Jebkuras šaubas attiecībā uz identitāti vai veselību jāziņo veterinārajam 

delegātam (ja viņš pats neveic pārbaudi) vai Veterinārajai komisijai pēc iespējas 
ātrāk, taču ne vēlāk kā vienu stundu pirms pirmās zirgu apskates. 

2. Pirmā zirgu apskate 
2.1. Tā jāveic visās sacensībās pirms pirmā sacensību posma starta. Apskatei jānotiek 

Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētāja vadībā, kopā ar vismaz vienu no Tiesnešu 
kolēģijas locekļiem, veterināro delegātu un/vai Veterinārās komisijas vadītāju. 
Detalizētai informācijai skatīt Veterināros noteikumus un Vadlīnijas 
organizatoriem un amatpersonām. 

2.2. Drošības nolūkos zirgi jāizrāda iemauktos un ar brīvu pavadu. Katram zirgam 
jābūt redzamam identifikācijas numuram (944.2. pants). 

2.3. Zirgiem nedrīkst būt bintes vai segas. 
2.4. Neviena zirga identitāte nedrīkst būt slēpta, piemēram, ar zīmējumiem vai 

krāsojumiem. 
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2.5. Vienam no FEI stjuartiem jābūt pātagai. Stjuarts ir vienīgā persona, kura drīkst 
palīdzēt ar pātagu, lai skubinātu zirgu rikšos. Zirga vedējs, izvedot zirgu, nedrīkst 
turēt pātagu. Apskates komiteja pēc pieprasījuma var atļaut īsās pātagas (steka) 
izmantošanu, lai savaldītu ērzeļus vai niķīgus zirgus (skatīt Veterināro noteikumu 
1043. pantu). 

2.6. Apskate sastāv no sākotnējas mierīgi stāvoša zirga apskates. Pēc tam jāiet soļos 
Izvades/Apskates komitejas priekšā, tad 30 metrus rikšos prom no komitejas un 
jāatgriežas rikšos virzienā uz Izvades/Apskates komiteju. 

2.7. Veterinārārstam var tik dota atļauja aiztikt zirga kāju vai citas ķermeņa daļas, taču 
veterinārārsts nedrīkst veikt nekādas citas klīniskās pārbaudes (piemēram, 
pārbaudīt kāju fleksijas vai likt zirgam soļot vai rikšot pa apli; skatīt Veterināro 
noteikumu 1038. pantu). 

2.8. Ārkārtas un šaubu gadījumos Apskates komiteja var likt zirgu novietot oficiālā 
kontrolētā uzturēšanās teritorijā (nav atļauta pātagu izmantošana) tālākai 
apskatei piemērotā apskates laikā vai papildu atkārtotai apskatei nākamajā dienā, 
bez papildus pieprasījuma un neatkarīgi no dalībnieku piekrišanas.  

2.9. Atkārtota apskate nākamajā dienā ir iespējama tikai tad, ja lēmums (apstiprināts 
vai neapstiprināts) netiek pieņemts tajā dienā, kad veikta zirga apskate (ZA). Zirgs 
jāizrāda tai pašai personai, kas to darījusi iepriekš. Visos tālākas vai atkārtotas 
apskates gadījumos, VD (Veterinārā delegāta) viedoklim jābūt skaidri paustam 
amatpersonu grupai. Katram Tiesnešu kolēģijas loceklim un veterinārajam 
delegātam tiek izsniegta balsošanas kartīte, uz kuras jāatzīmē Jā vai Nē, tā 
norādot, vai, viņuprāt, zirgs ir spējīgs piedalīties sacensībās. Pēc tam, kad ir 
apsvērts veterināro delegātu un uzturēšanās teritorijas veterināra viedoklis, 
kartītes jānodod Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājam, kurš pieņem lēmumu ar 
balsu vairākumu, vai zirgs var piedalīties.  
Kad ir divas apskates vietas, kuros apskata vienas klases zirgus, visai tiesnešu 
kolēģijai no abiem apskates vietām ir jāsanāk kopā ar galveno veterinārārstu un 
veterināriem delegātiem no katras apskates vietas.  
Ja ir pāra skaits Tiesnešu kolēģijas locekļu un veterināro delegātu, tad veterināro 
delegātu balsis no katra celiņa tiks skaitītas dubultā. Šo lēmumu nevar apstrīdēt. 
Uzturēšanās teritorijā obligāti ir jāatrodas veterināram. 

2.10. Jebkuram zirgam, kuram ir norīkota atkārtota apskate nākamajā dienā un kurš 
apskati iztur, jāņem paraugi uz aizliegtām vielām.  

2.11. Vienīgi Tiesnešu kolēģijas loceklim ir tiesības diskvalificēt jebkuru zirgu kurš tiek 
uzskatīts par nepiemērotu dalībai sacensībās (ievērojams klibums, nopietni 
ievainojumi vai slikts vispārējais stāvoklis). Veterinārārstam nav tiesības 
diskvalificēt zirgu, izņemot, ja tas ir zirga labturības jautājums. 

2.12. Dalībniekam vai viņa pārstāvim, kas izrāda zirgu, jābūt atbilstoši ģērbtam. 
3. Zirga apskate aizjūgā 
3.1. Tā jāveic visās sacensībās 10 minūšu obligātās atpūtas laikā un vietā pirms 

maratona B posma starta. Par šo apskati ir atbildīgs viens veterinārārsts. Apskate 
jāveic rūpīgi, bet ātri, lai dalībniekam būtu laiks parūpēties par zirgiem pirms B 
posma starta. Ja A posms ir “kontrolēta iesilde”, obligātā atpūta var tikt saīsināta 
līdz 5 minūtēm, pirms B posma starta. 

3.2. Zirga sagatavotība jānosaka ar klīnisko novērošanu, kas var ietvert: sirds ritma, 
elpošanas ritma un temperatūras mērījumus, atbilstoši Vispārējiem noteikumiem. 
Apskates rezultāti jāfiksē. 

3.3. Tiesnešu kolēģijas loceklis var dalībnieku no sacensībām izslēgt, ja tā zirgs tiek 
uzskatīts par klibu, ievainotu vai acīmredzami ir pārguris un nepiemērots, lai 
turpinātu sacensības. 

4. Pārbaude aizjūgā 
4.1. Pārbaude jāveic pēc maratona B posma visās sacensībās. Tai jānotiek ārstējoša 

veterinārārsta kontrolē, nodrošinoties gadījumam, ja nepieciešama tūlītēja 
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ārstēšana. Veterinārārstam nav tiesību zirgu diskvalificēt. Par pārbaudes 
rezultātiem jāziņo veterinārajam delegātam un Tiesnešu kolēģijas 
priekšsēdētājam pēc iespējas ātrāk, kad pēdējais dalībnieks ir beidzis maratonu. 

5. Pārbaude aizjūgā pirms konusiem 
5.1. Aizjūgtu zirgu pārbaude jāveic, pirms ekipāža uzsākusi konusu braukšanu, tikai 

tad, ja konusi seko maratonam. Pārbaude jāveic Izvades/Apskates komitejai, kurā 
ietilpst viens Tiesnešu kolēģijas loceklis kopā ar veterināro delegātu vai 
Veterināro komisiju. Apskate ir obligāta visās sacensībās, kurās maratonam seko 
konusu braukšana. Zirgi jāizrāda pašam dalībniekam; Sacenšanās bez zirgu 
izrādīšanas tiek sodīta ar izslēgšanu. 

5.2. Zirgi tiek apskatīti, iejūgti ratos. Kāju bintes, kājsargi ir atļauti, taču tie pēc 
pieprasījuma jānoņem. 

5.3. Tikai Tiesnešu kolēģijas loceklim ir tiesības diskvalificēt zirgu, ja tas tiek uzskatīts 
par nepiemērotu, lai turpinātu sacensības. Ir atļauts aizstāt zirgu, kurš nav 
izturējis pārbaudi aizjūgā pirms konusu maršruta, pēc atkārtotas pārbaudes 
dalībnieks var sākt konusu sacensības un tādējādi mainīt pieteikumu. 

6. Zirga izslēgšana un izstāšanās no sacensībām 
6.1. Katram Tiesnešu kolēģijas loceklim ir tiesības un pienākums izslēgt jebkuru zirgu 

jebkurā laikā, ja tas ir acīmredzami klibs, ievainots vai nespējīgs turpināt 
sacensības. Apelācija lēmumam, kurš izriet no šī panta, nav piemērojama. 

6.2. Dalībnieks drīkst izstāties jebkurā laikā. 
7. Zirgu ārstniecības līdzekļu kontrole 
7.1. Kontrole jāveic saskaņā ar Vispārējiem noteikumiem (skatīt 143. pantu) un 

Veterinārajiem noteikumiem. 
8. Pases 
8.1. Skatīt attiecīgos Vispārējo noteikumu nosacījumus. 
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VII NODAĻA  RATI UN AIZJŪGI 

936. pants Atļautie rati 
 

Kategorija Manēžas 
braukšana 

Maratons Konusi Kombinētais 
maratons 

Čempionāti Manēžas vai 
1maratona rati 

Maratona rati Manēžas vai 
1maratona rati 

N/A 

CAIO 4* Manēžas vai 
1maratona rati 

Maratona rati Manēžas vai 
1maratona rati 

N/A 

CAI 3* Manēžas vai 
1maratona rati 

Maratona rati Manēžas vai 
1maratona rati 

N/A 

CAI 2* Manēžas vai 
1maratona rati 

Maratona rati Manēžas vai 
1maratona rati 

Maratona rati 

CAI 1* Manēžas vai 
1maratona rati 
(cietās gumijas 
vai pneimatiskās 
riepas) 

N/A Manēžas vai 
1maratona 
pajūgs (cietās 
gumijas vai 
pneimatiskās 
riepas) 

Maratona rati 
(cietās gumijas vai 
pneimatiskās riepas) 

CAI1* telpās N/A N/A N/A Maratona rati 
(cietās gumijas vai 
pneimatiskās riepas) 

1Rati ar pareizu manēžas braukšanas platumu 

937. pants Svars un izmēri 
1. Vispārīgi 
1.1. Visās klasēs, manēžas braukšanas, maratona, konusu un kombinētā maratona 

laikā ja rati nav aprīkoti ar bremzēm, obligāti nepieciešams aizjūgs ar slejām. 
Noteikuma neievērošana tiek sodīta ar izslēgšanu. Zirgu vienjūgu un poniju 
vienjūgu klasēs aizjūgs ar slejām ir obligāti nepieciešams. 

1.2. Neviena no ratu daļām nevar būt platāka par ārējo riteņu nospiedumu platumu, ar 
izņēmumu, ja ratiem manēžas un konusu braukšanā tiek izmantoti riteņu rumbu 
vāki, dubļu aizsargi un Splinter lietnis. 

1.3. Ratu riteņu nospiedumu platums ir jāmēra pamata/zemes līmenī platākajā 
aizmugurējo riteņu vietā. 

1.4. Dalībnieks, kura ratu svars vai izmēri neatbilst noteikumiem, tiek izslēgts no 
sacensībām. 

2. Para-pajūgu braukšanas rati: 
2.1. Jāizmanto rati, kas piemēroti personām ar ierobežotu kustībspēju, rati para-

vienjūgu braukšanai var būt ar 2 vai 4 riteņiem. 
2.2. Organizācijas komiteja vai tehniskais delegāts var atteikt ratu izmantošanu, taču 

atteikums jāpamato. 
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3. Manēžas ratiem jāatbilst noteiktiem parametriem: 
Klase Riteņi Palīgi Min. platums 

Zirgu četrjūgi 4 2 aizmugurē 158 cm 
Poniju četrjūgi 138 cm 
Zirgu divjūgi 4 1 aizmugurē 148 cm 
Poniju divjūgi 138 cm 
Zirgu vienjūgi 2 vai 4 1 aizmugurē vai 

blakus 
138 cm 

Poniju vienjūgi 
 

3.1. Vieni un tie paši rati var tikt izmantoti manēžas braukšanai un konusiem CAI2* un 
iepriekšminētajiem (skatīt 936. pantu) 

3.2. Konusu braukšanā nav pieļaujami mākslīgi veidojumi/papildinājumi, kas 
palielinātu nomērīto ratu platumu. 

3.3. Visi rati jāpārmēra tiklīdz dalībnieks ir atstājis sacensību laukumu.  
 

4. Maratona ratiem jāatbilst noteiktiem parametriem: 
Klase Riteņi Min. svars Palīgi Min. platums 

Zirgu četrjūgi 4 600 kg 2 aizmugurē 125 cm 
Poniju četrjūgi 300 kg 
Zirgu divjūgi 4 350 kg 1 aizmugurē 125 cm 
Poniju divjūgi 225 kg 
Zirgu vienjūgi 4 150 kg 1 aizmugurē  125 cm 
Poniju vienjūgi 90 kg 
 

4.1. Maratonā visi rati tiek mērīti pirms B posma starta un visos posmos jāizmanto 
vieni un tie paši rati. 

4.2. Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājs lemj, vai pēc maratona veikt visu ratu vai izlases 
kārtā izvēlēto ratu svēršanu. 

938. pants Aprīkojums 
1. Manēžas rati var būt aprīkoti ar priekšējām un aizmugures lampām vai atstarotājiem 

tikai braukšanai manēžā. Lampas vai atstarotāji nav obligāti konusu braukšanā. 

939. pants Riepas 
1. Pneimatiskās jeb ar gaisu pildītās riepas ir atļautas tikai CAI1*, kā noteikts 

936. pantā. 
2. Visās sacensībās ratiem jābūt aprīkotiem ar dzelzs vai cietās gumijas riepām. 

Riepu ārējai virsmai jābūt gludai. Noteikuma neievērošana tiek sodīta ar 
izslēgšanu. 

3. Para-pajūgu braukšanā pneimatiskās riepas ir atļautas.  

940. pants Aizjūgs, rati un zirgi 
1. Aizjūgs 

Attālumam starp zirgu/poniju un ratiem vienmēr jābūt vismaz 50 cm, savukārt 
zveņģelei – 40 cm. 

1.1. Manēžas rati: 
1.1.1. Zirgi (četrjūga velkošie un divjūga zirgi) : attālumam starp streņģēm jābūt vismaz 

55 cm (poniji: vismaz 45 cm). 
1.1.2. Streņģes nedrīkst savstarpēji krustoties. Zveņģele nedrīkst šķērsot pajūga centra 

līniju. 
1.2. Maratona rati 
1.2.1. Zirgi (četrjūga velkošie un divjūga zirgi): attālumam starp streņģēm jābūt vismaz 

55 cm (poniji: vismaz 45 cm). 
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1.2.2. Streņģes nedrīkst savstarpēji krustoties. 
Papildus 
1.3. Dīseles ķēdes vai siksnas garumam jābūt vismaz 30 cm. Mērījums tiek veikts no 

dīseles gala vidus, ieskaitot pilnu palaidi. 
1.4. Sakas un T-veida zveņģeles (T-bars): kopējam platumam, ieskaitot pilnu palaidi, 

jābūt vismaz 60 cm. Ja mērījums tiek veikts no dīseles gala vidus, ietverot pilnu 
palaidi, tam jābūt vismaz 30 cm. 

1.5. Sakas un T-veida zveņģeles nedrīkst būt novietotas aiz pleciem. 
1.6. Dīselei un dīseles siksnām jābūt pietiekami garām, lai atļautu zirgu brīvu kustību. 
1.7. Četrjūgu vadošajiem zirgiem zveņģeļu komplektam jābūt vismaz 1 m un 

attālumam starp streņģēm jābūt vismaz 45 cm. 
1.8. Poniju četrjūgu vadošajiem ponijiem zveņģeļu komplektam jābūt vismaz 85 cm un 

attālumam starp streņģēm jābūt vismaz 35 cm. 
1.9. Saku platumam vai dīseles siksnām jābūt pietiekamā izmērā, lai atļautu poniju 

brīvu kustību. 
1.10. Nav nepieciešams manēžas un konusu braukšanai izmantot vienu un to pašu 

aizjūgu, taču abās disciplīnās tam jābūt drošam, tīram un vienotam izskatā un 
attiecīgajā stilā. 

1.11. Zirgiem ir jābūt pareizi un pilnībā iejūgtiem, ieskaitot grožu lietojumu. 
1.12. Neievērojot šos noteikumus, tiek izteikts mutisks brīdinājums vai piešķirta 

dzeltenā brīdinājuma kartīte, ko izsniedz Tiesnešu kolēģija. Atkārtotu pārkāpumu 
gadījumā to pašu sacensību laikā tiek piešķirta otra dzeltenā kartīte vai dalībnieks 
tiek izslēgts. 

1.13. Jebkurā gadījumā manēžas braukšanā, maratonā, konusos un kombinētā 
maratonā, kad zirgs/ponijs ir iejūgts vienjūgā, obligāti ir nepieciešams aizjūgs ar 
slejām. Noteikuma neievērošana tiek sodīta ar izslēgšanu. 

1.14. Ja tiek izmantots neatļauts aprīkojums vai ir pierādījumi par smagiem 
pārkāpumiem zirga labturības nodrošināšanā, sods ir izslēgšana vai 
diskvalifikācija (skatīt 940.13. pantu). 

2. Bintes un kājsargi 
2.1. Manēžas braukšanā bintes un kājsargi nav atļauti. Noteikuma neievērošana tiek 

sodīta ar 10 soda punktiem. 
2.2. Ja ir piešķirti soda punkti pēc 940.2.1. panta kritērijiem, bintes vai kājsargi ir 

jānoņem nekavējoties pēc sacensību laukuma atstāšanas, zirgu(s) jāpārbauda 
veterinārārstam vai FEI stjuartam, kas rezultātu paziņo Tiesnešu kolēģijas 
priekšsēdētājam. 

3. Purna siksnas, palīgekipējums un acu klapes 
3.1. Jebkāda veida purna siksnas, pievienojumi vai palīgekipējums, kas traucē vai var 

traucēt zirgam brīvi elpot, nav atļauti. 
3.2. Ja tiek izmantotas acu klapes, tās un palīgekipējums nedrīkst traucēt skatam uz 

priekšu vai būt tik tuvu acīm, ka rada kairinājumu. 
4. Savienojošās siksnas 
4.1. Savienojošās siksnas starp kakla un krūšu sakām var tikt izmantotas jebkurās 

četrjūgu sacensībās. Vadošie zirgi nedrīkst būt savā starpā savienoti nekādā citā 
veidā (izņemot grožus). 

5. Palīggroži 
5.1. Palīggroži nav pieļaujami (ieskaitot arī jebkāda veida kontroles groži), kad zirgs ir 

iejūgts. 
5.2. Para-pajūgu braukšana: nav atļauta braukšana ar otru grožu komplektu vai 

dalītiem grožiem. 
6. Astes 
6.1. Astes nedrīkst būt piesietas vai jebkādā citā veidā piestiprinātas pie aizjūga vai 

pajūga, izņemot gadījumus, kad tiek lietots atzīts astes sargs. Nekādas citas 
palīgierīces, kas ierobežotu brīvu zirga astes kustību, nav atļautas. 



25 
 

7. Sviras veida mehānismi 
7.1. Visi riņķi, ieskaitot tādus, kas piestiprināti pie aizjūga, un tādus, caur kuriem izver 

grožus, un/vai citas ierīces, kam piemīt īpašs sviras efekts uz grožiem vai mutes 
laužņiem, laukumā vienmēr ir aizliegti. 

8. Mutes dzelži 
8.1. Mutes dzelžiem nav jābūt vienādiem. 
8.2. Nav atļauti nekāda veida beztrenzes iemaukti un hakamori (arī kombinācijā ar 

jebkura veida mutes dzelzi), kad zirgs ir iejūgts ratos. 
9. Mēles 
9.1. Mēles sargi (siksnas) ir atļauti tikai tad, ja tie ir pareizi izmantoti; atsevišķas daļas 

nedrīkst aptvert laužņus, tādējādi kaitējot zirga labturībai (skat. Vispārējo 
noteikumu 1046.4. pantu). 

10. Redzamības pasliktināšana 
10.1. Starp aizjūga zirgiem un vadošajiem zirgiem nedrīkst būt novietoti nekādi 

pievienojumi vai palīgaizjūgs, kas pasliktinātu redzamību kādam no aizjūga 
zirgiem. 

11. Palīglīdzekļu, vielu vai rīku uzlikšana vai lietošana 
11.1. Laukumā ir aizliegti pievienojumi dīselei, streņģēm vai ilksīm un jebkādu vielu, 

rīku vai palīglīdzekļu uzlikšana vai izmantošana, kas varētu radīt kairinājumu vai 
diskomfortu zirgiem. 

11.2. Ir atļautas ausu cepures un aizbāžņi. Ausu cepures nedrīkst būt piestiprinātas pie 
purna siksnas un tām jāļauj zirga ausīm brīvi kustēties. Noteikumu neievērošanas 
gadījumā tiek piešķirti 5 soda punkti.  

12. Pakavi 
12.1. Ir atļauts jebkurš tradicionāls apkalšanas/pakavu veids; dubultie pakavi vai 

papildus svars (svins) nav atļauti. 
13. Sods 
13.1. Sacensību laikā pārkāpjot jebkuru no šī panta punktiem, tiek noteikta dalībnieka 

izslēgšana, izņemot par 940.1.1. līdz 940.1.13. un 940.11.2. panta pārkāpumu. 
13.2. Pārkāpjot šos noteikumus jebkurā laikā, esot sacensību laukumā, ar izņēmumu, 

kas aprakstīts 940.2.1. punktā, tiek piešķirta dzeltenā brīdinājuma kartīte. Par 
otrreizēju pārkāpumu to pašu sacensību laikā Tiesnešu kolēģija lemj par augstāku 
soda mēru – līdz pat diskvalifikācijai. 

941. pants Reklāmas izvietošana uz pajūgiem, aizjūga un drēbēm 
1. Manēžas braukšanā un konusos 
1.1. Aizjūga ražotāja nosaukums var būt redzams vienā vietā uz katra no aizjūgiem uz 

etiķetes/uzlīmes, kas nav lielāka par siksnu, uz kuras tā ir piestiprināta, un nav 
garāka par 10 cm. 

1.2. Sponsora vārds vai logo vai dalībnieka pārstāvētās biedrības nosaukums var būt 
redzams uz abiem ratu sāniem ne vairāk kā 400 cm2 izmērā. 

1.3. Ratu ražotāja nosaukums var būt redzams uz ratiem uz etiķetes/uzlīmes, kas nav 
lielāka par 50 cm2. Apģērba ražotāja nosaukums var būt redzams tikai vienā vietā 
uz katra apģērba gabala, nepārsniedzot 3 cm2 izmēru. 

1.4. Atrodoties sacensību norises vietā, individuālo dalībnieku un komandu sponsoru 
vārdi un/vai logo var būt redzami tikai vienā vietā uz dalībnieku žaketēm vai uz 
cita augšdaļas apģērba krūšu augstumā, nepārsniedzot 80 cm2 laukumu. 

1.5. Individuālo dalībnieku un komandu sponsoru vārdi un/vai logo var būt redzami 
abās pusēs uz dalībnieka krekla apkaklītes, nepārsniedzot 16 cm2 . 
 

2. Reklamēšanās maratonā 
2.1. Ir atļauts izvietot reklāmu uz ratiem un visām apģērba daļām. Aizjūga ražotāja 

nosaukums var būt redzams vienā vietā uz katra no aizjūgiem uz etiķetes/uzlīmes, 
kas nav lielāka par siksnu, uz kuras tā ir piestiprināta, un nav garāka par 10 cm. 
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3. Sods 
3.1. Ja dalībnieks neievēro kādu no reklāmas izvietošanas noteikumiem, Tiesnešu 

kolēģijas priekšsēdētājs vai galvenais stjuarts piešķir dzelteno brīdinājuma kartīti. 

942. pants Drošība 
1. Atrodoties laukumā, kad zirgi ir iejūgti vai tiek iejūgti ratos, palīgam vienmēr jābūt 

klāt un nepieciešamības gadījumā jāpalīdz. Braucot palīgam jābūt ratos vai, ja 
ratos nav sēdvietas, netālu no pajūga treniņlaukumā. 

2. Dalībnieks drīkst izkāpt no ratiem tikai tad, kad palīgs pietur zirgus pie galvām vai 
groži ir iedoti kādai citai atbildīgajai personai pajūgā. 

3. Zirgus nedrīkst izjūgt no ratiem, kas atrodas kustībā. 
4. Drošības noteikumu neievērošana tiek sodīta ar dzelteno brīdinājuma kartīti, ko 

piešķir Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājs vai galvenais stjuarts. Atkārtota 
pārkāpuma gadījumā vienu sacensību ietvaros tiek piešķirta otra brīdinājuma 
kartīte vai Tiesnešu kolēģijas nolemts soda mērs – līdz pat izslēgšanai. 
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VIII NODAĻA  NOSACĪJUMI DALĪBNIEKIEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

943. pants Dalība sacensībās 
1. Braukšanas metode 
1.1. Dalībnieki var izmantot jebkuru pajūgu braukšanas metodi un stilu. 
2. Dalībnieku un palīgu dalība  

Vienās un tajās pašās sacensībās 
Dalībnieki Atļautais 

startu skaits 
Atļauts startēt 
dažādās 
kategorijās kā 
dalībniekam 

Darboties kā 
palīgam tajā 
pašā 
kategorijā 

Darboties kā 
palīgam citā 

kategorijā 

CAIO, čempionāti 1 Nē Nē Nē 
CAI 3* PK kval. Līdz 2 Jā Nē Nē 
Čempionāti 
jaunzirgiem 

Neierobežoti Jā Nē Nē 

CAI 3*(izņemot 
PK kval.) 

Līdz 2 Jā Nē Nē 

CAI 2* Līdz 2 Jā Jā CAI 1* vai 
CAI 2*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Jā CAI 1* vai 
CAI 2*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

CAI 1*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Līdz 2 Jā Jā CAI 1* vai 
CAI 2*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Jā CAI 1* vai 
CAI 2*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
Vienās un tajās pašās sacensībās 

Palīgi Atļautais startu 
skaits 

Atļauts startēt 
dažādās kategorijās 
kā palīgam 

Atļauts startēt 
dažādās kategorijās 
kā dalībniekam 

CAIO, čempionāti Neierobežoti 
(izņemot maratonā 
- tikai vienreiz) 

Jā (izņemot maratonā) Nē 

CAI 3* PK kval. Neierobežoti  Jā Nē 
Čempionāti 
jaunzirgiem 

Neierobežoti Jā katrā kategorijā  
5-6-7 gadi 

Nē 

CAI 3*(izņemot 
PK kval.) 

Neierobežoti Jā Nē 

CAI 2* Neierobežoti Jā Jā CAI 1* vai CAI 2*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
CAI 1*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Neierobežoti Jā Jā CAI 1* vai CAI 2*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
2.1. Katram dalībniekam ir jābrauc ar to pašu zirgu vai zirgiem visās disciplīnās, 

izņemot gadījumus, kad pēc noteikumiem ir atļauts zirgus aizvietot. Skatīt 
946. pantu. 

2.2. CAIO un Čempionātos: 
2.2.1. Dalībnieks tiek uzskatīts par dalībnieku, un palīgs – par palīgu. 3* dalībnieks 

nevar ņemt dalību kā palīgs tanīs pašās sacensībās, kurās viņš piedalās, 
neatkarīgi no kategorijas. 

2.2.2. CAIO un Čempionātos dalībnieks var sacensties tikai vienu reizi, izņemot 
jaunzirgu čempionātos. 

2.2.3. Dalībnieks, kuram Pasaules kausa kvalifikācijas sacensībās ir divi 
pieteikumi, sacensību birojā pirms veterinārās izvades obligāti jānorāda ar 
kuru pieteikumu viņš piedalīsies sacensībā par kvalifikācijas punktiem un 
pasaules reitinga punktiem. No abām pieteiktajām ekipāžām, visās trīs 
sacensībās (manēžas braukšanas, maratona un konusu maršruta), ar pirmo 
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startē ar to, kura pieteikta kā pirmā. Tikai apstiprinātais pieteikums, var 
iegūtu kvalifikācijas punktus un pasaules  kausa reitinga punktus. 

2.2.4. Dalībnieki un palīgi, kas piedalās Pasaules kausa kvalifikācijās, CAIO un 
Čempionātā, nevar piedalīties citās maratona sacensībās, kas notiek tajā 
pašā laukumā. 

2.3. Atkarībā no nolikuma CAI1* un CAI2* sacensībās dalībnieks var sacensties divreiz 
un papildus darboties kā palīgs tikai šajās divās klasēs. CAI3* sacensībās 
dalībnieks var sacensties divreiz, taču nevar darboties kā palīgs. Palīgs piedaloties 
CAI1* un CAI2* nedrīkst piedalīties kā dalībnieks CAI3* vai augstāk. 

2.4. Palīgi var piedalīties vairākas reizes visās sacensībās, bet, CAIO un čempionātu 
maratonos tikai vienreiz. Palīgi var piedalīties vairākas reizes jaunzirgu 
čempionātos. 

2.5. Soda par panta 943.2.1.-2.4. neievērošanu var būt dalībnieka izslēgšana saistībā ar 
jebkuru pārkāpumu.   

2.6. Vienīgi dalībniekam ir atļauts rīkoties ar grožiem, izmantot pātagu un bremzes 
visā sacensību laikā. Katrs šo noteikumu pārkāpums, pat tad, ja tas darīts, lai 
novērstu negadījumu, tiek sodīts ar 20 soda punktiem. Visās sacensībās palīgam 
tomēr ir atļauts rīkoties ar grožiem un bremzēm bez soda punktu saņemšanas, ja 
tiek nodrošināts, ka rati paliek nekustīgi. 

2.6.1. Para-pajūgu braucēji no norādītajiem profiliem var sacensties izmantojot pātagu, 
kuru tur/lieto palīgs, bremzes un pirkstu cilpas, kuras tur palīgs, bet tam jābūt 
atzīmētam sarakstā pēc klasifikācijas novērtēšanas. 

2.7. Sacensību laikā neviens cilvēks nekādā veidā nedrīkst būt piesiets pie pajūga. 
Dalībnieks var būt nodrošināts ar virvi, audumu vai jostu, kas nekādi nav 
piestiprināts pie ratiem, ja tās otru galu tur palīgs. Noteikuma neievērošana tiek 
sodīta ar izslēgšanu. 

2.7.1. Para-pajūgu braukšana: Para-pajūgu braucējs atbalsta nolūkam drīkst būt 
piesaistīts ratiem ar klēpja drošības jostu vai četru punktu drošības jostu, bet ir 
jābūt ātrās atbrīvošanas sistēmai. 

2.7.2. Para-pajūgu braukšanai papildus skatīt 8. pielikumu. 
2.8. Palīga aizstāšana maratona sacensību laikā nav atļauta nekādā gadījumā, sods par 

noteikuma neievērošanu – dalībnieka izslēgšana. 
2.9. Manēžas braukšanā (kā uzdevuma daļa) un konusos dalībniekiem tiek prasīts 

sasveicināties ar tiesnešiem (salutēt), ja vien to neliedz laika limits vai maršruta 
izkārtojums. 

2.10. Nevienu sacensību laikā pajūgā nav atļauts pārvadāt pasažierus. Apbalvošanas 
ceremonijas laikā tiek stingri ieteikts, ka ratos nedrīkst atrasties pasažieri, kuri ir 
jaunāki par 14. gadiem.  

2.11. Katru reizi, kad dalībnieks izkāpj no ratiem, tiek piešķirti 20 soda punkti. 
2.12. Dalībniekam tiek piešķirti soda punkti par katru reizi, kad no pajūga izkāpj viens 

vai abi palīgi. Pirmajā reizē tiek piešķirti 5 soda punkti, otrajā – 10 soda punkti. 
Trešajā reizē dalībnieks tiek izslēgts no sacensībām. Izņēmums attiecas uz 
maratonu, skatīt 964.5.1. pantu. 

3. Akreditēto palīgu skaits 
3.1. Četrjūgiem: līdz četriem (4) 
3.2. Divjūgiem: līdz trim (3) 
3.3. Vienjūgiem: līdz diviem (2) 
4. Para-pajūgu braukšanas dalībniekam ir atļauts piedalīties FEI pajūgu braukšanas 

sacensībās izmantojot palīglīdzekļus saskaņā ar viņa invaliditātes pakāpi kā 
aprakstīts FEI klasifikācijas galvenajā sarakstā par para-pajūgu braukšanas 
braucējiem. 
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944. pants Identifikācijas numuri 
1. Dalībnieks 
1.1. Dalībniekam ierodoties sacensību norises vietā, tiek piešķirts numurs, kas 

jāsaglabā visu sacensību laiku. Numuram jābūt novietotam uz jebkura pajūga, kas 
tiek izmantots sacensībās un arī visa veida treniņu laikā. 

2. Zirgs 
2.1. Zirgam jāpiešķir alfabēta burts no A līdz F, kas seko dalībnieka identifikācijas 

numuram. Identifikācijas zīmei jābūt piestiprinātai zirga kreisajā pusē (divjūgu un 
četrjūgu zirgiem tai jābūt redzamai, piestiprinātai aizjūga ārpusē) visu laiku, kad 
zirgs atrodas ārpus staļļa. 

3. Sods 
3.1. Neievērojot noteikumu par dalībnieku numuru vai zirgu identifikācijas numuru 

redzamību, pirmo reizi tiek izteikts brīdinājums. Par atkārtotu neievērošanu 
Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājs vai galvenais stjuarts piešķir dzelteno 
brīdinājuma kartīti. 

945. pants Palīdzība no malas 
1. Definīcija 
1.1. Jebkura trešās personas, kura nav pajūgā, fiziska iejaukšanās, lūgta vai nē, ar 

mērķi atvieglot dalībnieka uzdevumu vai palīdzēt dalībnieka zirgiem, tiek saukta 
par palīdzību no malas. 

2. Aizliegta palīdzība no malas 
2.1. Manēžas braukšana un konusi: 
2.1.1. Jebkura trešās personas, kura nav pajūgā, fiziska iejaukšanās, lūgta vai nē, ar 

mērķi atvieglot dalībnieka uzdevumu vai palīdzēt dalībnieka zirgiem, tiek saukta 
par palīdzību no malas. Jebkuru dalībnieku, kurš saņēmis palīdzību no malas, 
Tiesnešu kolēģija var izslēgt no sacensībām. 

2.1.2. Manēžas braukšanā starp ieiešanu laukumā un iziešanu no tā palīgiem jāpaliek 
sēžam tiem paredzētajās vietās. Palīgi nedrīkst rīkoties ar grožiem vai pātagu (tiek 
piešķirti 20 soda punkti). Iejādē nav atļauts runāt vai norādīt maršrutu 
dalībniekam (tiek piešķirti 10 soda punkti). Taču palīgi drīkst rīkoties ar grožiem 
vai pātagu bez soda punktu saņemšanas, ja tiek nodrošināts, ka rati paliek 
nekustīgi. 

2.1.3. Izņēmums: ja Tiesnesis ir devis zvana signālu, taču dalībnieks to nav dzirdējis, 
palīgam ir atļauts paziņot dalībniekam, ka ir dots zvana signāls. 

2.1.4. Dalībnieki un palīgi nedrīkst izmantot nekāda veida elektroniskos saziņas 
līdzekļus manēžas un konusu braukšanas laikā, noteikuma neievērošana tiek 
sodīta ar izslēgšanu. 

2.1.5. Para-pajūgu braucēji no norādītajiem profiliem var sacensties izmantojot pātagu, 
kuru tur/lieto palīgs, un/vai pirkstu cilpas, kuras tur palīgs, bet tam jābūt 
atzīmētam sarakstā pēc klasifikācijas novērtēšanas. 

2.1.6. Para-pajūgu braucēju palīgi var sēdēt tā lai viņš/viņa var palīdzēt nepieciešamības 
gadījumā. Tehniskajam delegātam ir tiesības nepiekrist palīga pozīcijai ratos. 

2.2. Maratons: 
2.2.1. Šķēršļu novērotāji, laukuma novērotāji, laika fiksētāji vai jebkura cita 

Amatpersona nedrīkst dalībniekam sniegt norādījumus, padomus vai informāciju, 
lai palīdzētu dalībniekam, kamēr dalībnieks maratona laikā atrodas distancē. 
Izņēmumi: skatīt 945.3. pantu. 

2.2.2. Tiesnešu kolēģija var izslēgt jebkuru dalībnieku, kurš saņēmis fizisku trešās 
personas, kura nav pajūgā, palīdzību.  

2.3. Sods: skatīt 969. pantu. 
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3. Atļautā palīdzība 
3.1. Par atļautu palīdzību no malas uzskata: 

• palīdzību obligātās atpūtas laikā un neitrālajās zonās starp posmiem, 
• palīdzību, lai novērstu negadījumu, 
• palīdzību zirgiem, kad tie šķērslī ir nokļuvuši negadījumā, ar nosacījumu, ka 

palīgs ir izkāpis, 
• Palīga palīdzība maratona vai konusu braukšanas laikā, vadot zirgu cauri 

šķērslim, turot to pie iemauktiem, kamēr zirgs ir iejūgts pajūgā, tiek sodīta ar 
20 soda punktiem par palīdzību papildus soda punktiem par izkāpšanu no 
pajūga. 
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IX NODAĻA   AIZVIETOŠANA 

946. pants Aizvietošana 
1. Aizvietošana pirms sacensībām 
1.1. Ja Veterinārā komisija/delegāts iesaka un Tiesnešu kolēģija piekrīt, ka zirgs nav 

piemērots startam, vai ja dalībnieks un/vai zirgs cieš negadījumā vai ir saslimis 
(uzrādot oficiāli atzītu ārsta/veterinārārsta izziņu), tad pieļaujamas aizvietošanas 
ar nosacījumu, ka Organizācijas komiteja sniedz piekrišanu vienu stundu pirms 
pirmās zirga apskates. 

1.2. Tomēr čempionātos zirgs vai dalībnieks, vai zirga un dalībnieka kombinācija var 
tikt aizstāta ar zirgu un/vai dalībnieku tikai tajā pašā klasē no Izvirzīto dalībnieku 
saraksta.  

2. Aizvietošana sacensību laikā 
2.1. Četrjūgu klasē katrās sacensībās dalībnieki var startēt ar četriem (4) no pieciem 

(5) pieteiktajiem zirgiem.  
2.2. Divjūgos dalībnieks var startēt katrās sacensībās ar diviem (2) no trim (3) 

pieteiktajiem zirgiem.  
2.3. Vienjūgu klasē dalībniekiem ir jāstartē katrās sacensībās ar vienīgo pieteikto 

zirgu.  
2.4. Vienu zirgu var izmantot cits dalībnieks tajā pašā klasē pēc pirmās zirgu apskates, 

ja šis dalībnieks nav atrādījis savu rezerves zirgu un nodrošinot, ka zirgs nav jau 
piedalījies kādā no sacensību posmiem. Šim zirgam jāpaliek ar dalībnieku, kurš to 
aizņēmies, visu sacensību laiku. CAIO un čempionātos šāds zirgs jāpiesaka tai 
pašai Nacionālajai federācijai, kura ir pieteikusi dalībnieku. 
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X NODAĻA  PAZIŅOJUMS PAR SACENSĪBU DALĪBNIEKIEM – 
STARTA KĀRTĪBA 

947. pants Paziņojums par sacensību dalībniekiem 
1. CAIO un čempionātos atbildīgais par komandu (Chef d’Equipe jeb komandas 

vadītājs) rakstveidā paziņo komandas sastāvu un individuālo dalībnieku vārdus 
ne vēlāk kā vienu stundu pēc pirmās zirgu apskates. 

2. Paziņojumu par sacensību dalībniekiem nedrīkst veikt pirms pirmās zirgu 
apskates beigām.  

3. Visās CAI sacensībās, pēc Organizācijas komitejas ieskatiem, uz laukumiem var 
vest rezerves zirgus, nodrošinot, ka tie ir skaidri identificējami ar krāsainiem 
identifikācijas numuriem, kas piestiprināti pie aizjūga vienmēr, kad zirgs atrodas 
ārpus staļļa. Zirgam ir jāatbilst visām atbilstošajām Veterinārajām prasībām. 
Rezerves zirgs jāatrāda un jāidentificē zirgu pirmajā apskatē/izvadē, kur FEI 
galvenais stjuarts zirga nagu nokrāso ar atšķirīgu krāsu, kurai uz naga jāsaglabājas 
visu sacensību laiku. 

4. Izņemot, kad tiek piemērots 935.5.3., jebkurš dalībnieka speciāls lūgums attiecībā 
uz starta kārtības izmaiņām ir jāiesniedz tehniskajam delegātam vienu stundu pēc 
zirga apskates. Visi lūgumi, kuri nav iesniegti saskaņā ar šo punktu, netiek 
izskatīti. 
 

948. pants Starta kārtība 
1. Starta kārtība CAI 
1.1. CAI sacensību pirmās disciplīnas starta kārtība. 
1.1.1. Starta kārtību nosaka faktiskas izlozes veidā izlozes veidi notiek Tiesnešu 

kolēģijas priekšsēdētāja klātbūtnē un ir atvērta dalībniekiem. 
1.1.2. CAI sacensību otro un trešo disciplīnu starta kārtība. 

Dalībnieki piedalās apgrieztā secībā, vērtējot pēc iepriekšējo sacensību posma 
(posmu) rezultātiem. 
Starta kārtība: 
a) Dalībnieki, kuri sacensībās piedalās divreiz, ar ekipāžu, kura atrodas augstākā 

pozīcijā;  
b) Dalībnieki, kuri izstājušies; 
c) Izslēgtie dalībnieki; 
d) Pārējie dalībnieki, sākot ar to, kuram lielāks soda punktu skaits, tā, lai 

dalībnieks ar vismazāko soda punktu skaitu, kurš startējis bez izstāšanās un 
izslēgšanas, startē pēdējais. 

2. Starta kārtība CAIO un čempionātos 
2.1. Starta kārtība manēžas braukšanai CAIO un čempionātiem 

Izloze starta kārtībai visiem dalībniekiem iejādes sacensībās tiek taisīta pēc 
pirmās zirgu apskates, piedaloties Tiesnešu kolēģijas, Tehniskā delegāta un 
komandu pārstāvjiem (Chef d”Equipe) saskaņā ar sekojošu metodi: 
 
Visas starta vietas tiek sadalītas sešos blokos (no A līdz F) un dalībnieki katrā 
blokā tiks iedalīti sekojoši: 
 
Bloks A – Individuālie dalībnieki 1/3 
Bloks B – Katras komandas pirmie dalībnieki 
Bloks C - Individuālie dalībnieki 1/3 
Bloks D – Katras komandas otrie dalībnieki 
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Bloks E - Individuālie dalībnieki 1/3 
Bloks F – Katras komandas trešie dalībnieki 

 
Komandas dalībnieku vietas tiks aizpildītas pirmās atbilstoši valstu izlozei un 
starta kārtībai katras komandas ietvaros, ko pēc zirgu apskates iepriekš deklarējis 
šīs komandas pārstāvis. Ja komandā ir tikai divi dalībnieki, komandas pārstāvim ir 
jāpaziņo, kura starta vieta paliks brīva.  
 
Individuālās starta vietas pēc tam tiks noteiktas saskaņā ar valstu izlozes kārtību, 
t.i. pirmā valsts ar savu pirmo individuālo dalībnieku izvēlēsies starta vietu no 
bloka A, C vai E, tad otrā valsts izvelēsies starta vietu savam pirmajam 
individuālajam dalībniekam utt. Pēc pirmās kārtas procedūra tiek atkārtota līdz 
visi dalībnieku vietas būs aizpildītas.  

 

2.2. Starta kārtība maratonam CAIO un čempionātiem 
 

Otrā izloze tiek veikta pēc iejādes; 
a) Dalībnieki tiek sadalīti divās grupās pēc Iejādes rezultātiem – A grupa 

(sliktākās 50% vietas) un B grupa (labākās 50% vietas). Ja Dalībnieku skaits 
ir nepāra, A grupa būs lielākā.  

b) Katra grupa tiek izlozēta atsevišķi, ko veic komandu pārstāvji vai pašas 
personas.  

c) B grupa vienmēr būs ierindota kā otrā.  

 
Izlozes kārtība: vienas grupas dalībnieku vārdi ir vienā kastē un starta numuri 
otrā; Tiesnešu kolēģijas prezidents vai Ārvalstu tiesnesis izvelk vienu vārdu no 
kastes un attiecīgais komandas pārstāvis vai persona (vai amatpersona) izvelk 
numuru no otras kastes.  
Starta kārtība var tikt sagatavota pēc katras grupas . 
 

2.3. Starta kārtība konusiem CAIO un čempionātiem 
Dalībnieki piedalās apgrieztā secībā, vērtējot pēc manēžas braukšanas un 
maratona rezultātiem, tādēļ dalībnieks ar vismazāko soda punktu skaitu manēžas 
braukšanas un maratona posmos startē pēdējais. Vienāda soda punktu skaita 
gadījumā par manēžas braukšanu un maratonu izšķirošais ir maratona rezultāts.  
Starta kārtība: 
a) dalībnieki, kuri izstājušies; 
b) izslēgtie dalībnieki; 
c) pārējie dalībnieki, sākot ar to, kuram lielāks soda punktu skaits pēc manēžas 

braukšanas un maratona, tā lai dalībnieks ar vismazāko soda punktu skaitu, 
kurš startējis bez izstāšanās un izslēgšanas, startē pēdējais. 

Gadījumā, ja dalībniekiem ir vienāds rezultāts, tiek piemērota 948.2.3. pantā 
aprakstītā kārtība. 
 
Visas konusu braukšanas sacensības, kas neietilpst kombinētajās sacensībās, 
sākas ar izlozi. 
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XI NODAĻA   MANĒŽAS BRAUKŠANA 

949. pants Vispārīgi 
1. Manēžas braukšanas testa mērķis ir novērtēt zirga brīvību, gaitu regularitāti, 

harmoniju, paklausību, pakļāvību, kustību vieglumu un zirga pareizu ieliekumu 
kustības laikā. Tiks vērtēts arī dalībnieku stils, precizitāte un vispārējā zirgu 
kontrole, kā arī to apģērbs, aizjūga un ratu stāvoklis un kopējā prezentācija. 

 

950. pants Sacensību laukums 
1. Manēžas braukšanas laukumam ir jābūt 100 m x 40 m lielam un iekārtotam 

saskaņā ar Pielikumiem visām čempionāta un CAIO sacensību klasēm, kā arī 
visām četrjūgu CAI sacensību klasēm, izņemot poniju CAIO un čempionātus, kur 
izmēram ir jābūt 80x40m. 

2. CAI sacensības visām vienjūgu, divjūgu un poniju četrjūgu klasēm var notikt 
mazākā laukumā – 80 m x 40 m, un tam ir jābūt iekārtotam saskaņā ar 
Pielikumiem. Šādā gadījumā elementa „serpentīns” cilpu skaits jāsamazina no 
piecām uz trim. 

3. Jauniešu kategorijās manēžas braukšanas laukumam jābūt 80 m x 40 m. 
Organizatoram jānodrošina, ka laukums ir norobežots. 

4. Organizatoriem jānodrošina, ka norises vieta ir iekārtota tādējādi, lai skatītāji 
nevarētu pietuvoties tuvāk par 5 m laukuma malai. 

951. pants Manēžas braukšanas testi 
Apstiprinātie testi 

1. Detalizēta informācija par apstiprinātajiem FEI manēžas braukšanas testiem ir 
pieejama FEI Interneta mājas lapā. Visu sacensību Nolikumos ir skaidri jānorāda, 
kurus testus paredzēts izmantot. 

952. pants Nosacījumi 
1. Ienākšana laukumā 

Dalībnieks, kas ienāk manēžā pirms starta signāla atskanēšanas vai kas neienāk 
manēžā 90 sekunžu laikā, kopš ir atskanējis starta signāls, var tikt izslēgts pēc 
Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētāja ieskatiem. 

2. Maršruta iegaumēšana 
FEI manēžas braukšanas tests jāveic, izmantojot iepriekš iegaumētu testu. Par 
sarunu ar palīgu vai norāžu saņemšanu no palīga tiek piešķirti 10 soda punkti 
(10 soda punktus var piešķirt tikai vienu reizi testa laikā). 

3. Klibums 
3.1. Ja Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājs konstatē izteiktu klibumu, tam ir 

jādiskvalificē zirgs un jāizslēdz dalībnieks. Šādu lēmumu nevar apstrīdēt. 
3.2. Neskaidros gadījumos pēc tam, kad dalībnieks ir pabeidzis testu, Tiesnešu 

kolēģijas priekšsēdētājs var pieprasīt, lai veterinārais delegāts ārpus sacensību 
laukuma nekavējoties pārbauda zirgu. Zirgs tiek pārbaudīts, kamēr tas vēl ir 
iejūgts ratos. Ja veterinārais delegāts apstiprina zirga klibumu, zirgs 
jādiskvalificē un dalībnieks jāizslēdz. 

3.3. Sacensībās, kur tiek lietoti papildu manēžas braukšanas laukumi, Tiesnešu 
kolēģijas priekšsēdētāja pienākumu izpildi, kā izklāstīts iepriekš, veic attiecīgā 
laukuma C tiesnesis. 

953. pants Tiesāšana 
1. Tiesnešu izvietojums 

Ja tiesneša pienākumus veic pieci (5) tiesneši, tie var sēdēt pie CRSVP, savukārt 
trīs (3) tiesnešu gadījumā tie var būt izvietoti CBE vai CEP kombinācijā, vai pie 
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jebkura burta ap laukumu atkarībā no manēžas braukšanas testa un ērtākā 
tiesnešu skatupunkta. Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājs pieņem lēmumu par 
tiesnešu izvietojumu. CAI1* sacensībās, ja tiesneša pienākumus veic divi (2) 
tiesneši, tie var atrasties pie C un B vai C un E. 

2. Atzīmju piešķiršana 
Tiesneši atzīmes piešķir individuāli. Pēc tam, kad dalībnieks ir uzsācis testa 
veikšanu, tiesneši savstarpēji sarunāties vairāk nedrīkst. Tikai C tiesnesis drīkst 
piešķirt soda punktus par nepilnīgām prezentācijām vai negadījumiem. 

3. Salikts priekšnesums 
Divjūgi un četrjūgi tiks vērtēti kā vesels kopums, nevis kā individuāli zirgi. 

4. Gaitas 
Gaitu definīcijas attiecināmas uz visu veidu un šķirņu zirgiem. 

5. Starts un finišs 
Tests sākas brīdī, kad dalībnieks ienāk manēžas braukšanas laukumā pie A, ja 
vien tas nav citādi noteikts, un beidzas ar noslēguma atsveicināšanos. Testa laiks 
nav ierobežots. dalībniekam manēžas braukšanas laukums jāatstāj rikšos. 

954. pants Kustības un to apraksts 
1. Apstāšanās 

Zirgam ir jāstāv ar vienmērīgi sadalītu svaru uz visām četrām kājām, taisni un 
bez kustībām, ar grožiem kontaktā. 

2. Soļi 
Jāsoļo ar regulāru, četrtaktu kustību, zirgam jāsaglabā viegls kontakts, jāsoļo 
enerģiski, atsaucīgi, ar vienmērīgiem un noteiktiem soļiem, ar pakaļkājām skarot 
zemi priekškāju nospiedumu priekšpusē un tiecoties uz priekšu un lejup. 

3. Brīvi soļi 
Attiecināma tā pati definīcija, kas soļiem, taču papildus pēc iespējas vairāk telpu 
tveroši, acīmredzami pagarinot zirga korpusu un tiecoties uz priekšu un lejup. 

4. Darba rikši 
Aktīvi, regulāri rikši, kontaktā ar grožiem, pārvietojoties līdzsvarā un ritmā, ar 
vienmērīgiem, elastīgiem soļiem un labu pakaļkāju locītavu darbību, kā arī 
nepārprotamu impulsu. Pakaļkāju soļu nospiedumiem ir vismaz jāpieskaras 
priekškāju soļu nospiedumiem. 

5. Saīsināti rikši 
Jāsaglabā kontakts ar mutes dzelžiem, jākustas enerģiski uz priekšu ar lielāku 
kustību amplitūdu leņķi, pastiprinot pakaļkāju locītavu un vēzīša locītavu 
darbību, kā arī paceļot ķermeņa priekšējo daļu, tādējādi panākot lielāku 
mobilitāti un soļu pacēlumu. Kaklam jābūt paceltam un izliektākam, ar pieri 
novietotu visaugstāk, deguns nedrīkst būt aiz vertikāles, un kakls nedrīkst būt 
saspringts. Uz pakaļkājām jābūt lielākam svaram, un ir jābūt uztveramam 
ritmam. 

6. Paplašināti rikši 
6.1. Zirgs pagarina soļu garumu, lai impulsīvākas pakaļkāju darbības rezultātā 
aptvertu pēc iespējas plašāku telpu. dalībnieks ļauj zirgam, saglabājot kontaktu 
ar mutes dzelžiem, bet neatspiežoties pret tiem, pagarināt korpusa garumu, lai 
straujāk virzītos uz priekšu, degunam atrodoties nedaudz pirms vertikāles. 
Pakaļkāju nospiedumiem jāskar pamats izteikti aiz priekškāju atstātajiem soļu 
nospiedumiem. 
6.2. Zirgam jāuztur līdzsvars, vienlaikus saglabājot nemainīgu ritmu, 
pārvietojoties vienāda izmēra soļiem. Sasteigti soļi nav ieteicami un tiek uzskatīti 
par būtisku trūkumu. 

7. Vidējie rikši 
Rikši pa vidu aprakstītajiem darba rikšiem un paplašinātajiem rikšiem. Zirga 
soļu garums pieaug, lai veiktu īsāku ceļa garumu nekā paplašinātajos rikšos, taču 
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garāku nekā darba rikšos, kas panākts ar lielāku pakaļkāju impulsu. Dalībnieks 
ļauj zirgam, saglabājot kontaktu ar mutes dzelžiem, bet neatspiežoties pret tiem, 
pagarināt korpusu, lai veiktu lielākus soļus, degunam atrodoties nedaudz pirms 
vertikāles. Pakaļkāju nospiedumiem vajadzētu skart pamatu aiz priekškāju 
atstātajiem soļu nospiedumiem. Zirgam jāuztur līdzsvars, vienlaikus saglabājot 
nemainīgu ritmu, pārvietojoties vienāda izmēra soļiem. Sasteigti soļi nav 
ieteicami un tiek uzskatīti par būtisku trūkumu. 

8. Darba lēkši 
8.1. Aktīva, uz priekšu vērsta gaita ar regulāriem trīstaktu soļiem. Zirgs, 
demonstrējot labu līdzsvaru, saglabājot kontaktu ar mutes dzelžiem, bet 
neatspiežoties pret tiem, virzās uz priekšu vieglos, ritmiskos lēkšos un ar labu 
pakaļkāju darbību. 
8.2. Piemēram, lēkšos pa labi soļiem jāseko citam pēc cita šādā secībā: kreisā 
pakaļkāja, kreisā diagonāle (vienlaikus kreisā priekškāja un labā pakaļkāja), labā 
priekškāja, kam seko mirklis, kad visas četras kājas ir atrāvušās no zemes, pirms 
sākas nākamais lēkšu temps. 
8.3. Lēkšu kvalitāti vērtē no kopējā iespaida un trīstaktu ritma vienmērīguma un 
viegluma izteikti pieaugošā virzībā. Zirgam jāsaglabā kontakts ar mutes 
dzelžiem, pakaļkājām ir pienācīgi jāstrādā ar labu pakaļkāju locītavu darbību, un 
tam ir jāspēj saglabāt ritmu un dabīgo līdzsvaru visā kustības laikā un visās 
pārejās. Zirgam jāpaliek taisnam taisnās līnijās un atbilstoši ieliektam, ar 
atbilstošu nostādni, veicot lokveida kustības. 

9. Saīsināti lēkši 
Saīsinātos lēkšos zirga soļi ir īsāki nekā darba lēkšos, tiek saglabāts patstāvīgs un 
skaidrs impulss, svars vairāk pārvietojas uz pakaļkājām, gravitācijas punkts 
aizvirzās vairāk uz aizmuguri un zirga kals un pakausis paceļas augstāk 
saglabājot zirga degunu vienmēr nedaudz pirms vertikāles un rādot 
nepārprotamu kustību „pret kalnu” un zirgs paliek „sevi nesošs”. Skaidri saglabā 
trīs taktu gaitu un vieglu, patstāvīgu, elastīgu un atbrīvotu kontaktu.  

10. Paplašināti lēkši 
Paplašinātos lēkšos zirgs nepārprotami pagarina soļus un rāmi, soļi nedrīkst būt 
sasteigti un zirga galvai vai degunam jābūt nedaudz pirms vertikāles, nezaudējot 
līdzsvaru un kustību „pret kalnu”. Vajadzētu būt skaidrai pārejai uz un no 
paplašinātiem lēkšiem. 

11. Atkāpināšana 
11.1. Zirgam atpakaļgaitā jāatkāpjas taisnā līnijā, paceļot un nolaižot kājas diagonālos 

pāros. Zirgam jāsaglabā kontakts ar mutes dzelžiem, jāpaliek taisnam, un tas 
nedrīkst izvairīties vai pretoties no kontakta, pierei jāpaliek augstākajam 
punktam. 

11.2. Pārejai uz nākamo kustību jābūt tūlītējai un vienmērīgai. 
12. Ar plecu 
12.1. Elementu „iet ar plecu” braucamie zirgi izpilda Saīsinātos rikšos. Priekšējie zirgi 

iet tā, lai ārpusē esošā vadošā zirga aste atrodas dīseles galā. Vadošo zirgu pleci 
ir ievirzīti uz iekšpusi nemainīgā aptuveni 30 grādu lielā leņķī un ar nelielu, bet 
nemainīgu kakla izliekumu. Iekšējās pakaļkājas virzās uz priekšu tā, ka zirgi iet 
pa trim pēdām. Kustības impulsam, ritmam un darba intensitātei elementa 
izpildes laikā ir jāsaglabājas nemainīgai. 

12.2. Ja kakla ieliekums ir pārāk liels, zūd ritms un lokanība. Aizmugurējiem zirgiem 
jāpaliek taisniem un bez pretēja ieliekuma. 
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13. Sānu kustība ar pretēju nostādni 
Zirgs ir gandrīz paralēli vidus līnijai, krustojot kājas pa diagonāli, pakaļkājas 
diognāles virzienā kopā ar priekškājām ar vieglu ieliekumu uz iekšu. 

14. Korpusa pagarināšana 
Groži tiek palaisti vaļīgāk, zirgs izstiepjas garāks un zemāks – uz priekšu un lejup 
vismaz līdz punktam, kad plecs atrodas pāri muguras līnijai, saglabājot 
nemainīgu ritmu un impulsu. Dalībniekam jāturpina turēt groži, nezaudējot 
kontaktu, un, tiklīdz korpusa pagarināšana ir nodemonstrēta, jāuzņem tie, 
panākot iepriekšējo zirga pozīciju. 

15. Pārejas 
Gaitu pārejām vienmēr jābūt vienmērīgām un ātrām, zirgam saglabājot līdzsvaru 
un kontaktu ar mutes dzelžiem. Pārejai jābeidzas, zirga degunam sasniedzot 
noteikto marķieri, ja vien nav noteikts citādi. 

16. Gaitu un kustības maiņa 
Gaitu un kustības maiņa notiek, vadošo zirgu galvām sasniedzot testā norādīto 
marķieri. 

17. Terminoloģija 
Vērtējot manēžas braukšanas kustības, jāņem vērā turpmāk sniegtie 
skaidrojumi. 

17.1. Paklausība un vieglums – labprātīga atbilde uz vadības līdzekļiem bez 
pretestības, un pareizs ieliekums. 

17.2. Regularitāte – regularitāte, vienmērīgums un ritms, ar kādu zirgs skar zemi. 
17.3. Kontakts – grožu saikne starp dalībnieka rokām un zirga muti. Tam vajadzētu 

būt vieglam un nepārtrauktam. 
17.4. Impulss – zirga gatavība jebkurā brīdī enerģētiski kustēties un ātri un vienmērīgi 

atsaukties uz gaitas maiņām. Zirgam jāuztur līdzsvars, vienlaikus saglabājot 
nemainīgu tempu un veicot vienāda izmēra soļus. 

17.5. Taisnums – zirga galvas, kakla un ķermeņa turēšana taisnā līnijā, svaram esot 
vienmērīgi sadalītam uz visām kājām. Izpildot lokveida līnijas, pakaļkāju 
nospiedumiem jāatbilst priekškāju soļu nospiedumiem (izlaišana vai novirzes 
nav pieņemamas). 

17.6. Sakopojums – noapaļošana un laba pakaļkāju darbība, pacelta galvas daļa, ļaujot 
pleciem brīvi kustēties. Zirga enerģiskums ir ierobežots ar nedaudz izteiktāku 
kustību nekā Darba rikšu gadījumā. 
Pakaļkāju darbība ir koncentrētāka, krustu daļa ir pazemināta un priekšdaļa 
pacelta tādā pašā mērā. Soļu garums ir īsāks, taču daudz spēcīgāks nekā Darba 
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rikšos, turklāt priekškājām no pleciem jākustas ar lielāku veiklību, kā rezultātā 
kopumā tiek panākts vieglums un lielāka mobilitāte. Kaklam ir jābūt izliektākam. 
Korpusa saīsināšana nav un nedrīkst būt vilkšanas rezultāts, bet gan prasīšana 
un atļauja zirgam kustēties uz priekšu dalībnieka „rokās”. 

17.7. Precizitāte – elementu un līniju (tostarp stūri) pareizība, noapaļotība un izmēru 
atbilstība saskaņā ar testa prasībām. 

955. pants Kopējais iespaids 
1. Princips 

Visa testa laikā tiesnešu novērotā dalībnieka un kopējā iespaida un prezentācija 
vērtējuma piefiksēšanai tiesnešu atzīmju lapu apakšdaļā ir paredzētas piecas 
divas rūtiņas. 

2. Dalībnieks 
2.1. Vadības līdzekļu pielietojums, darbība ar grožiem un pātagu, poza sēdeklī, figūru 

veikšanas precizitāte. Atzīmei jāatspoguļo precizitātes konsekventums un pāreju 
kvalitāte. 

2.2. Para-pajūgu braukšanas dalībnieki sacensībās personām bez kustību 
traucējumiem. 
Dalībnieki var sasveicināties (salutēt) tikai ar galvas mājienu. Cepures salutējot 
nav jānoņem un ir jāsaglabā kontakts ar grožiem apstāšanās un salutēšanas 
laikā.  

2.3. Para-pajūgu braucējiem ir atļauts vienas rokas elementus pildīta ar divām rokām, 
ja tas minēts aktīvo Para-pajūgu braucēju klasifikācijas sarakstā, pēc dalībnieku 
klasifikācijas. 
https://inside.fei.org/system/files/PEA%20Athletes%20Classification%20Maste
r%20list_with_details_29.11.2019_0.pdf. Maksimālais punktu skaits, ko braucējam 
var piešķirt, ja kustība izpildīta pareizi. 

3. Kopējais iespaids un prezentācija 
Dalībnieka un palīgu izskats, sagatavotība, tīrība, kas saskaņota ar aizjūgu un 
ratiem. Zirgu piemērotība, atbilstība un stāvoklis, kas rada līdzsvarotu kopskatu. 
Harmonija starp zirgu/iem un dalībnieku. 

956. pants Punktu piešķiršana 
1. Atzīmes 

1.1. Atzīmes 10 baļļu sistēmā tiek piešķirtas par katru numurēto kustību un par katru 
kopējā iespaida punktu, pamatojoties uz šādiem vērtējumiem: 

 
10: Teicami 4.0: Nepietiekami 
9.0: Ļoti labi 3.0: Diezgan slikti 
8.0: Labi 2.0: Slikti 
7.0: Samērā labi 1.0: Ļoti slikti 
6.0: Apmierinoši 0: Nav izpildīts 
5.0: Pietiekami  

 
1.2. Iespējams piešķirt puspunktus. 
2. Kļūda testā 

Ja dalībnieks mēģina veikt kādu kustību vai mēģina saglabāt nepieciešamo gaitu, 
taču nespēj, un to neizdara, taču nenovirzās no kursa, Tiesnešu kolēģijas 
priekšsēdētājs var izlemt, vai nu atzīt to kā „kļūdu maršrutā” (skat. 3. punkta 
noteikumus), vai atļaut tiesnešiem par veikto kustību piešķirt atbilstošu atzīmi. 
Ja dalībnieks nepieliek centienus, lai veiktu kādu no testa kustībām, tad, pēc 
Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētāja ieskatiem to var pieņemt kā par kļūdu testā vai 
kļūdu maršrutā. 

3. Kļūda maršrutā 

https://inside.fei.org/system/files/PEA%20Athletes%20Classification%20Master%20list_with_details_29.11.2019_0.pdf
https://inside.fei.org/system/files/PEA%20Athletes%20Classification%20Master%20list_with_details_29.11.2019_0.pdf
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3.1. „Kļūda maršrutā” ir tad, ja dalībnieks novirzās no noteiktā maršruta vai kustība 
tiek veikta nepareizajā gaitā, vai vispār netiek izpildīta. 

3.2. Ja dalībnieks pieļauj kļūdu maršrutā, Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājs dod 
signālu ar zvanu un aptur dalībnieku. Dalībniekam jāatsāk tests no tās kustības 
sākuma, kurā notika kļūda. Ja dalībniekam rodas šaubas, tas var lūgt Tiesnešu 
kolēģijas priekšsēdētājam palīdzību, par to nesaņemot soda punktus. 

4. Aizjūga atvienošanās vai saplīšana 
Ja groži, dīseles siksnas, ķēdes vai streņģes atvienojas vai saplīst, vai tiek 
pieļauts, ka zirgs pārkāpj pāri dīselei, streņģēm vai ilksīm, Tiesnešu kolēģijas 
priekšsēdētājam jādod zvana signāls, un palīgam(-iem) jāizkāpj un jāsavieno 
aizjūga elementi vai jānovērš radusies situācija. Dalībnieks saņem soda punktus 
par palīga(-u) izkāpšanu. 

5. Nepaklausība 
Jebkura pretošanās kustībai uz priekšu, speršana vai celšanās pakaļkājās 
uzskatāma par nepaklausību, par ko C tiesnesis piešķir soda punktus: 
1. gadījums ................... 5 soda punkti 
2. gadījums ................... 10 soda punkti 
3. gadījums ................... Izslēgšana 

6. Ratu apgāšanās 
Ratu apgāšanās gadījumā dalībnieks tiek izslēgts. 
 

957. pants Manēžas braukšanas soda punktu pārskats 
Dalībniekiem var piešķirt šādus sodus: 
Apraksts Pants Soda punkti 
Daļa no ekipāžas izbrauc 
ārpus manēžas braukšanas 
laukuma robežas kustības 
laikā 

 Atzīmes pazemināšana par 
neprecizitāti 

Visa ekipāža izbrauc ārpus 
manēžas braukšanas 
laukuma robežas 

 Izslēgšana 

Dalībnieks izkāpj no ratiem 943.2.10. un 9. 
10. pielikums 

20 soda punkti 

Iebraukšana laukumā bez 
pātagas 

928.4. 5  soda punkti 

Pātagas izkrišana vai 
nolikšana 

928.4. 5  soda punkti 

Nav slejas, ja ratiem nav 
bremžu 

937.1.1. Izslēgšana 

Vienjūgam nav slejas 940.1.14 Izslēgšana 

Bintes un kājsargu 
lietošana 
(zirgs jāpārbauda pēc 
maršruta izbraukšanas) 

940.2 10 soda punkti 

Reklāmas izvietošanas 
noteikumu pārkāpšana 

941. Dzeltenā brīdinājuma 
kartīte 

Persona piesieta pie ratiem 943.2.6. Izslēgšana 
Palīgs izmanto grožus, 
bremzes vai pātagu 

943.2. 20 soda punkti 

Palīgs runā vai dod 945.2. 10 soda punkti (vienreizējs 
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norādījumus sods) 
Fiziska palīdzība no malas 945.1. Izslēgšana 
Palīga(-u) izkāpšana 
1. atgadījums 
2. atgadījums 
3. atgadījums 

943.2.11. un 9. 
10. pielikums 

 
5 soda punkti 

10 soda punkti 
Izslēgšana 

Pāragra vai novēlota 
ierašanās laukumā 

952.1. Iespējama izslēgšana 

Klibs zirgs 952.3. Zirga diskvalifikācija un 
Dalībnieka izslēgšana 

Nepilnīgs noformējums 
(braucējs, palīgs) 

928. 5 soda punkti 

Kļūda testā: 
1. reize 
2. reize 
3. reize 

956.3.  
5 soda punkti 

10 soda punkti 
Izslēgšana 

Nepaklausība 
1. atgadījums 
2. atgadījums 
3. atgadījums 

956.5.  
5 soda punkti 

10 soda punkti 
Izslēgšana 

Ratu apgāšanās 956.6. Izslēgšana 
 
 

958. pants Klasifikācija 
 
1. Kopējās atzīmes 
1.1. Katra tiesneša individuālās atzīmes par katru kustību un kopējais iespaids tiek 

summēts un izdalīts ar tiesnešu skaitu, lai iegūtu vidējo novērtējumu. 
1.2. Lai veiktu manēžas braukšanas ietekmes uz sacensībām kopumā korekciju, ja 

kopējās iespējamās atzīmes par testu pārsniedz 160, vidējo atzīmi reizina ar 
koeficientu, kas norādīts punktu lapā, lai iegūtu koriģēto vidējo atzīmi, ko izmanto 
rezultāta iegūšanai. 

1.3. Sodus piešķir tikai Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājs pie C. Piešķirtie soda punkti 
tiek atskaitīti no koriģētā vidējā punktu skaita, savukārt galīgais kopējais rezultāts 
tiek atskaitīts no 160, lai noteiktu testā iegūtos soda punktus. 

1.4. Soda punktus aprēķina ar precizitāti līdz divām decimāldaļām aiz komata. 
1.5. Dalībnieks ar vismazāko soda punktu skaitu kļūst par manēžas braukšanas 

uzvarētāju. 
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XII NODAĻA  MARATONS 

959. pants Vispārīgi 
1. Maratona mērķis ir pārbaudīt zirgu sagatavotību, izturību un zirga trenētību un 

braucēja braukšanas prasmes un kopējo izpratni par zirgu.  

960. pants Distance 
1. Vispārīgi 
1.1. Nedrīkst pārsniegt maksimālos noteiktos attālumus un ātrumus. 
1.2. Tehniskais delegāts un Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājs var samazināt atļauto 

ātrumu nelabvēlīgu laikapstākļu vai seguma apstākļu gadījumā. 
1.3. CAI2* un 3* maratona disciplīnā jābūt diviem vai trim posmiem. CAIO4* un 

augstākām kategorijām maratona disciplīnā jābūt trīs Posmiem Attālumam jābūt 
pēc iespējas pietuvinātam maksimālajam attālumam, kāds noteikts čempionātiem. 

1.4. Tehniskajam delegātam kopīgi ar Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētāju ir jānosaka 
pārejas posmā (transfer) atļautais faktiskais attālums un laiks. 

1.5. Kopējam B posma attālumam vajadzētu būt aptuveni vienam (1) km uz katru 
šķērsli, taču vēlams ne mazāk par 700 m starp diviem secīgiem šķēršļiem. B posma 
kopējais attālums ietver arī šķēršļus (t.i., to garumus). 

1.6. Attālumi starp viena posma beigām un nākamā sākumu netiek ieskaitīti distances 
kopējā attālumā un laikā. 

1.7. Kā alternatīva iespēja A posmam var tikt izmantota kontrolēta iesildīšanās 
(minimums 30min. pirms starta) ierobežotā iesildīšanās laukumā, minimums 7000 
m2, stjuarta pienācīgā uzraudzībā ar tiesneša un veterinārārsta klātbūtni. 
Iesildīšanās vajadzībām jābūt piedāvātam maratona tipa šķērslim. Zirga apskate un 
mutes dzelža/aizjūga kontrole ir obligāta 10 minūtes pirms B posma starta. 

 
2. Maratona posmi: 
2.1. CAIO4* un augstākas kategorijas (izņemot poniju un jauniešu čempionātus) 
Posmi Maksimālais 

attālums 
Minimālais 
attālums 

Gaita Ātrums 
km/h 

Zirgiem Ponijiem 
A 8000 m 5000 m brīva 15 14 
Pārejas 
posms 

1500 m 800 m brīva   

B 9000 m 6000 m brīva 14 13 
 
2.2. CAI3* 

1. variants – Trīs posmu maratons: 
Posmi 
  

Maksimālais 
attālums 

 

Minimālais 
attālums 

Gaita Ātrums 
km/h 

Zirgiem Ponijiem 
A 8000 m 5000 m brīva 15 14 
Pārejas 
posms 

1500 m 800 m brīva   

B 9000 m 6000 m brīva 14 13 
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2. variants – Divu posmu maratons: 
Posmi Maksimālais 

attālums 
Minimālais 
attālums 

Gaita Ātrums 
km/h 

Zirgiem Ponijiem 
A 9000 m 6000 m brīva Maks. 13 

Min. 11 
Maks. 12 
Min. 10 

B 9000 m 6000 m brīva 14 13 
 
 
 
2.3. CAI2* 

1. variants – Trīs posmu maratons: 
 

Posmi Maksimālais 
attālums 
  

Minimālais 
attālums 

Gaita Ātrums 
km/h 

Zirgiem Ponijiem 
A 8000 m 5000 m brīva 15 14 
Pārejas 
posms 

1500 m 800 m brīva   

B 7500 m 5000 m brīva 14 13 
 
2. variants – Divu posmu maratons: 
 

Posmi Maksimālais 
attālums 

Minimālais 
attālums 

Gaita Ātrums 
km/h 

Zirgiem Ponijiem 
A 9000 m 5800 m brīva Maks. 13 

Min. 11 
Maks. 12 
Min. 10 

B 7500 m 5000 m brīva 14 13 
 
3. variants – CAI2* kombinētais maratons - konusi: 
 
Maksimums divi maratona šķēršļi un 8-12 konusu tipa šķēršļi 
 

Maksimālais attālums Minimālais attālums Gaita 
800 m 600 m brīva 

 
CAI2* Kombinētā maratona – konusu sacensības notiek uz laiku (969.2 un 
971.2.1 pants). Atļautais laiks tiek aprēķināts ar ātrumu no 240m/min. 
 

2.4. CAI1* kombinētais: maratons-konusu braukšana 
Ne vairāk par diviem maratona tipa šķēršļiem un 8–12 konusi.  

    
Maksimālais attālums Minimālais attālums Gaita 
800 m 600 m brīva 

CAI1* Kombinētā maratona-konusu sacensības tiek organizētas kā sacensības uz 
kļūdām (soda punkti par gāztiem šķēršļiem) ar atļauto laiku. Klasifikācija sekojoši 
soda punktiem un distancē patērētajam laikam. Ātrums 230m/min. 
Par soda punktiem lūdzu skatīt  969.2. pantu 
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2.5. CAI-Ch (bērniem) 
1. variants – Trīs posmu maratons 
 
Posmi Maksimālais 

attālums 
Minimālais 
attālums 

Gaita Ātrums 
km/h 
ponijiem 

A1 5000 m 3000 m brīva 14 
Pārejas 
posms 

1000 m 800 m   

B2 5000 m 3500 m brīva 13 
 
 
 
2. variants – Divu posmu maratons 
 
Posmi Maksimālais 

attālums 
Minimālais 
attālums 

Gaita Ātrums 
km/h 
ponijiem 

A1 6000 m 3800 m brīva Maks. 12 
Min. 10 

B2 5000 m 3500 m brīva 13 
1 A posmu var organizēt noslēgtā laukumā. Šādā gadījumā dalībniekam ponijs 
stjuarta uzraudzībā ir jāiesilda vismaz 20 minūtes. 
2 Vismaz 1 km vienam šķērslim. 
 

 
2.6. Para-pajūgu braukšana – CPEAI 

 
1. variants – Trīs posmu maratons 

Posmi Maksimāla
is attālums 

Minimālais 
attālums 

Gaita Ātrums 
km/h 

Zirgiem Ponijiem 
A 6000 m 3000 m brīva 15 14 
Pārejas posms 1000 m 800 m    
B3 8000 m 3500 m brīva 14 13 

 
2. variants – Divu posmu maratons: 

Posms Maksimālais 
attālums 

Minimālais 
attālums 

Gaita Ātrums 
km/h 

Zirgiem Ponijiem 
A 7000 m 3800 m brīva Max 13 

Min 11 
Max 12 
Min 10 

B3 8000 m 3500 m brīva 14 13 
3 Vismaz 1 km vienam šķērslim 
 
3.  Stjuartam un veterinārārstam pirms maratona starta un 10 minūšu obligāto atpūtas 

pārtraukumu laikā pēc transfēra posma (1. variants) vai A posma (2. variants) beigu 
posmā jāveic ekipāžas drošības pārbaude. 

3.1. Pirms B posma starta tam īpaši atvēlētā zonā ir jāievēro obligāts vismaz 10 minūšu 
ilgs atpūtas laiks. Ja A posms ir “kontrolētā iesilde”, obligāto atpūtu var samazināt 
līdz 5 minūtēm.  
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3.2. Obligātās atpūtas zonā, ja iespējams, vajadzētu būt pavēnim, un tai ir jābūt 
pietiekami lielai, lai tajā vienlaicīgi varētu uzturēties trīs pajūgi, kā arī jābūt vietai 
papildu motorizētiem transportlīdzekļiem. 

3.3. Atpūtas zonā ir jābūt ūdenim zirgiem. 
3.4. Kalējam jābūt pieejamam B posma sākumā. Ja dalībniekam tādu iemeslu dēļ, ko tas 

nevar ietekmēt, ir jāgaida uz kalēju, tad dalībnieks par gaidīšanas laiku saņem laika 
kompensāciju. 

3.5. Para-pajūgu braukšana: Tehniskajam delegātam un/vai galvenajam stjuartam pirms 
maratona sākuma jāpārbauda ātrās atbrīvošanas sistēma, kura nodrošina 
ratiņkrēslu un klēpja jostu vai 4 punktu jostu ar ātrās atbrīvošanas sistēmu.  

3.6. Ārkārtas situācijās Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājs, konsultējoties ar tehnisko 
delegātu, var paildzināt minimālo obligātās atpūtas laiku. 

3.7. Ja veterinārārsts neapstiprina zirga gatavību atpūtas zonā pēc 10 minūtēm vai 5 
minūtēm “kotrolētajā iesildē”, gan zirgs, gan dalībnieks tiek izslēgts. 

3.8. Pajūgi atpūtas zonā drīkst stāvēt, soļot vai rikšot. 
4. Posmu un virzienu norādes 
4.1. Katra posma sākums un beigas ir jāapzīmē ar sarkaniem un baltiem karogiem. 
4.2. Visai distancei ir jābūt skaidri apzīmētai ar dzelteniem virziena rādītājiem, kas pēc 

iespējas ir novietoti trases labajā pusē, lai, dalībniekam tuvojoties, tie būtu skaidri 
saskatāmi. Pēc katra būtiska pagrieziena ir jānovieto apstiprinoša virziena norādes 
bultiņa. 

4.3. A un B posmā ik pēc kilometra ir jābūt izvietotai atzīmei. B posmā kilometru 
aprēķinam jāietver attālumi, kas ietilpst šķēršļa laukumā. 

4.4. Kilometru atzīmes, kam vajadzētu atrasties šķēršļa robežās, jānovieto pie sarkanā 
izejas karoga vai kopā ar to. 

5. Obligāto pagriezienu karogi 
5.1. Distancē nepieciešams izvietot pietiekamu skaitu sarkano un balto obligāto 

pagriezienu karogu, lai nodrošinātu, ka dalībnieki nenovirzās no trases. 
Sarkanajiem karogiem jāatrodas dalībniekiem labajā pusē, savukārt baltajiem – 
kreisajā. Šie obligāto pagriezienu karogi ir numurējami secīgi katrā posmā, un tie ir 
jānovieto tā, lai dalībniekiem tie būtu skaidri saskatāmi no saprātīga attāluma. 

5.2. Karogu atrašanās vieta un numurs ir jānorāda distances kartē, lai skaidri iezīmētu 
pareizo braukšanas trasi starp obligāto pagriezienu karogiem pirms un pēc katra 
šķēršļa. Tāpat nepieciešams dalībniekiem un oficiālajiem pārstāvjiem izsniegt 
sarakstu, kurā atspoguļota obligāto pagriezienu un šķēršļu secība. 

5.3. Tiesnešu palīgiem jāfiksē dalībnieka veiktais ceļš gar obligāto pagriezienu karogiem; 
ja tiek izlaisti kādi obligāto pagriezienu karogi vai arī tie tiek izbraukti nepareizā 
secībā, informācija par to pēc iespējas drīzāk nododama Tiesnešu kolēģijas 
pārstāvim vai tehniskajam delegātam. 

6. Gaitas 
6.1. B posma finišam jāatrodas ne tālāk par 300 m no pēdējā šķēršļa izejas punkta, ja 

vien tehniskais delegāts nepieļauj izņēmumu. Ja pēdējais šķērslis atrodas tuvāk par 
300 m no finiša līnijas, dalībnieks var apstāties līdz 30 m attālumā no šķēršļa izejas, 
lai salabotu salauztu vai atvienojušos aizjūgu, par to nesaņemot soda punktus. Uz 
trases jāizvieto 30 m atzīme, lai norādītu šo punktu, ja pēdējais šķērslis atrodas 
tuvāk par 300 m no finiša līnijas. 

6.2. Starp pēdējā šķēršļa 30 metru zīmi (jeb 300 m) un finiša līniju pārvietoties drīkst 
vienīgi rikšos vai soļos. Dalībnieks saņem vienu soda punktu par katrām 
5 sekundēm, kad pajūgs pārvietojas citādi kā soļos vai rikšos. 
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961. pants B posma šķēršļi 
1. Šķēršļu skaits 
1.1. Maksimālais šķēršļu skaits – gan dabīgi, gan mākslīgi, ir astoņi (8) CAI3* un CAIO, 

savukārt CAI2* - septiņi (7). Minimālais skaits CAI3* un CAIO ir seši (6), savukārt 
CAI2* - pieci (5). 

1.2. Senioru čempionātos ir jābūt astoņiem (8) šķēršļiem. 
1.3. Junioru un jaunu braucēju čempionātos, maksimālais šķēršļu skaits ir seši (6). 
1.4. Bērniem maksimālais pieļaujamais šķēršļu skaits ir pieci (5) ar četriem (4) vārtiem 

katrā (tikai A, B, C, D). 
1.5. Para-pajūgu braukšanā maksimālais skaits ir seši (6). 
2. Šķēršļu skices 
2.1. Katra šķēršļa precīzām skicēm, kurās attēlotas obligāto vārtu, kustīgo/noņemamo 

elementu un ieejas/izejas karogu vietas, ir jābūt pieejamām dalībniekiem, 
komandai un sacensību oficiālajiem pārstāvjiem, pirms distances pirmās pārbaudes. 

3. Šķēršļa izveide un uzbūve 
3.1. Katra šķēršļa numuram ir jābūt skaidri parādītam uz staba, pie kā piestiprināts 

sarkanais ieejas karogs. 
3.2. Ieejai katrā šķērslī un izejai no tā jābūt atzīmētai ar sarkaniem un baltiem karogiem 

(sarkanais labajā, bet baltais – kreisajā pusē) ne tuvāk kā 20 m attālumā no 
tuvākajiem ar burtiem apzīmētajiem vārtiem, ja vien tehniskais delegāts nepieļauj 
izņēmumu. Pēc katra šķēršļa finiša līnijas ir jābūt uzstādītai 30m atzīmei. Šķērslī 
izkritušajam palīgam jābūt atpakaļ ratos pirms aizmugurējā ass šķērso atzīmi. 

3.3. Distance šķērslī nedrīkst pārsniegt 250 m pa īsāko 2,5 m vārtu platuma braukšanas 
trajektoriju. Distance ir vismaz 2,5 m plata jebkurā tās vietā starp ieejas un izejas 
karogiem. Ārkārtas gadījumos distances garums pēc tehniskā delegāta ieskatiem 
var pārsniegt 250 m. 

3.4. Šķēršļiem jābūt vismaz 700 m attālumā citam no cita. Tehniskais delegāts var 
noteikt izņēmumus. 

3.5. Šķēršļiem jābūt skaidri sanumurētiem tādā secībā, kādā dalībniekiem tie ir jāveic. 
3.6. Šķēršļos nevar būt tādi elementi, kas var radīt apdraudējumu vai ievainojumus 

zirgiem. 
3.7. Mākslīgiem šķēršļiem jābūt droši konstruētiem un cieši nostiprinātiem, lai tos 

nevarētu izkustināt vai salauzt sacensību laikā. 
3.8. Ja maršruta izstrādātājs šķērslī ietver kādu elementu, kas pēc Tiesnešu kolēģijas 

priekšsēdētāja un tehniskā delegāta domām varētu izbiedēt zirgus, šķērslī 
nepieciešams piedāvāt alternatīvu variantu. 

3.9. Ja šķērslī ir ietverta ūdens šķērsošana, tad ūdens dziļums nedrīkst pārsniegt 30 cm. 
Vietās, kur šķērslī izmantota dabīga ūdenstilpe, tehniskais delegāts var pieļaut 
maksimāli 50 cm dziļumu. Ūdenstilpes gultnei ir jābūt noturīgai. Ja ūdens dziļums 
pārsniedz 50 cm, nepieciešams izbūvēt pietiekami spēcīgu, cieši nostiprinātu žogu, 
lai novērstu zirgu nokļūšanu dziļajā ūdenī. 

3.10. Ja atbilstoši vietējiem noteikumiem vai Organizatora prasībām nepieciešama 
barjera skatītāju norobežošanai, tad tā nedrīkst atrasties tuvāk nekā 20 m attālumā 
no tuvākā šķēršļa elementa, ja vien tehniskais delegāts nenosaka izņēmumu. 

4. Obligātie vārti 
4.1. Šķēršļi ietver obligātos vārtus, kas atzīmēti ar sarkaniem un baltiem burtiem, kam 

vajadzētu būt secībā no A līdz F, norādot kārtību, kādā tie izbraucami. 
4.2. Kā alternatīvu vienā un tajā pašā šķērslī var atkārtoti divreiz izmantot ne vairāk par 

diviem burtiem. 
4.3. Obligāto vārtu augstumam jābūt vismaz 1,30 m. 
4.4. Obligāto vārtu minimālais platums ir 2,5 m. 
5. Kustīgie/noņemamie elementi 
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5.1. Maršruta izstrādātājs var izvēlēties iekļaut jebkāda veida kustīgos/noņemamos 
elementus, dodot priekšroku bumbām, kādas tiek lietotas konusu braukšanā. 

5.2. Kustīgie/noņemamie elementi nevar traucēt vai radīt ievainojumus zirgam, kā arī 
nedrīkst bojāt ratus, kad elements tiek izkustināts no vietas. 

5.3. Ietvaram, kas uz kustīgā elementa balsta bumbu, vajadzētu būt standarta 45–55 mm 
cauruļveida ietvaram, kas satur bumbas konusu braukšanas sacensībās. Ietvaram 
jābūt pietiekami dziļam, lai bumba neatdurtos pret stabu un nebalstītos uz tā. 

5.4. Kustīgo/noņemamo elementu skaits kopā nedrīkst pārsniegt 24. Izgrūžot šādu 
elementu no vietas, dalībnieks saņem 2 soda punktus. 

5.5. Kustīgais/noņemamais elements uzskatāms par neskartu līdz brīdim, kad tas tiek 
izgrūsts no vietas. 

5.6. Dalībnieks vai palīgs, kas cenšas novērst kustīgā/noņemamā elementa izkustēšanos, 
saņem 10 soda punktus. 

6. Šķēršļi kombinētā maratona trasē 
6.1. Konusu platums – var izmantot sekojošus attālumus 

Klašu iedalījums Vārtu platums 
Zirgu četrjūgi 1.90m 
Zirgu divjūgi 1.80m 
Zirgu vienjūgi 1.60m 
Poniju četrjūgi 1.80m 
Poniju divjūgi 1.60m 
Poniji vienjūgi 1.50m 

 
6.2. Vārtu platums maratona tipa šķēršļos  

Klašu iedalījums Vārtu platums 
Zirgu četrjūgi 3.50m līdz 4.00m 
Zirgu divjūgi 3.50m līdz 4.00m 
Zirgu vienjūgi 3.00m līdz 3.50m 
Poniju četrjūgi 3.00m līdz 3.50m 
Poniju divjūgi 3.00m līdz 3.50m 
Poniji vienjūgi 3.00m līdz 3.50m 

 

962. pants Maršruta pārbaude 
1. Tehniskā delegāta apmeklējums 
1.1. Vismaz piecas (5) dienas pirms maratona sākuma, visai distancei, tostarp šķēršļiem, 

jābūt pieejamai tehniskajam delegātam apskatei un apstiprināšanai. 
2. Dalībnieku un oficiālo pārstāvju instruktāža 
2.1. Tehniskajam delegātam jāorganizē Tiesnešu kolēģijas locekļu un komandu vadītāju 

(dalībnieku CAI sacensībās) instruktāža pirms distances oficiālās atklāšanas. 
2.2. Pirms maratona sākuma laukuma novērotājiem, šķēršļu novērotājiem un laika 

fiksētājiem jābūt saņēmušiem tehniskā delegāta vai tā pārstāvja sniegtu 
instruktāžu. 

2.3. Instruktāžas laikā jābūt pieejamiem visas distances kartes eksemplāriem personām, 
kam tie var būt nepieciešami. Kartēm jāatspoguļo katrs posms, visu šķēršļu 
novietojums un numurēti obligāto pagriezienu karogi, kilometru atzīmes, kā arī 
jebkādas distances zonas, kas ir slēgtas motorizēto transportlīdzekļu satiksmei. 

2.4. Instruktāžas laikā komandu vadītājiem, dalībniekiem un oficiālajiem pārstāvjiem 
jābūt pieejamiem šķēršļu plāniem. 

2.5. Tāpat jādara pieejams saraksts, kurā atspoguļota obligāto pagriezienu karogu un 
šķēršļu izbraukšanas secība. 

3. Distances apskate dalībniekiem 
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3.1. Vismaz 48 stundas, pirms pirmais dalībnieks sāk maratonu, visai distancei ir jābūt 
dalībniekiem pieejamam apskatei, izņemot ārkārtas apstākļus, kad Organizatoriem 
ir iespēja pārbaudei neatvērt A posmu un pārejas posmu, ar nosacījumu, ka tam 
piekrīt tehniskais delegāts. 

3.2. Tehniskais delegāts var noteikt ierobežojumus piekļuves veidiem atsevišķām 
distances daļām. 

3.3. Distances apskate tiek pārtraukta, kad pirmais dalībnieks startē A posmā. B posma 
šķēršļi var palikt pieejami apskatei, līdz pirmais dalībnieks startē B posmā. 

3.4. Dalībniekiem, kas izmanto motorizētus transportlīdzekļus, jābrauc tikai pa ceļiem 
un trasēm, kuras norādījis tehniskais delegāts. 

3.5. Šķēršļus drīkst apskatīt, tikai pārvietojoties kājām. Motorizēti transportlīdzekļi vai 
velosipēdi nedrīkst iebraukt nevienā šķēršļa daļā. Ja netiek ievērots šis noteikums, 
tiks noteiktas sodas sankcijas, izsakot Brīdinājumu par pirmo pārkāpumu un 
uzrādot dzelteno brīdinājuma kartīti par otro.  

3.5.1. Para-pajūgu braucēji no nominētajiem profiliem var izmantot motorizēto 
transportlīdzekli, lai apskatītu maršrutu (MVWC), bet tam jābūt atzīmētam sarakstā 
pēc klasifikācijas novērtēšanas. 

3.6. Dalībnieki nedrīkst jāt vai izbraukt šķēršļus jebkādā ar zirgu vilktā transportlīdzeklī 
čempionātam atvēlētajā vietā 30 dienu laikposmā pirms sacensībām, kurās tie 
piedalās.  

963. pants Laiki 
1. Laika grafiks 
1.1. Organizācijas komitejai, Tiesnešu kolēģijai un tehniskajam delegātam jāizstrādā 

starta laika grafiks, kurā parādīts A posma sākums un katra posma starta laiki, 
tostarp obligātais atpūtas laiks. Ja rodas neparedzēti apstākļi, tas ir jākoriģē un 
atkārtoti jānogādā minētajām personām. 

1.2. Laika grafiks, kurā parādīts katra dalībnieka starta laiks A posmā, iesniedzams 
dalībniekiem un personai, kas A posmā atbildīga par laiku. Starta secības saraksti 
jāiesniedz visām citām personām, kas fiksē laiku, kā arī laukuma novērotājiem un 
šķēršļu novērotājiem. 

2. Posmu laiki 
2.1. Visos posmos pieļaujamais laiks (atļautais laiks) tiek aprēķināts atbilstoši 

konkrētajā posmā noteiktajam vidējam ātrumam. 
2.2. A posmā minimālais laiks ir par divām minūtēm mazāks nekā atļautais laiks. 
2.3. B posma minimālais laiks ir par trim minūtēm īsāks nekā atļautais laiks. 
2.4. A. posma un pārejas posma laika limits ir atļautais laiks plus 20 %. B posma laika 

limits ir divreiz lielāks par atļauto laiku. 
2.5. Dalībnieks, kas jebkurā posmā pārsniedz laika limitu, tiek izslēgts. 
3. Laika fiksēšana 
3.1. Katrā posmā un šķēršļos pavadītā laika fiksēšanai pēc iespējas jāizmanto 

elektroniskas laika fiksēšanas ierīces. 
3.2. Laika fiksētājiem katra posma sākumā un beigās posma laika pierakstos ir jāfiksē 

katra dalībnieka starta un finiša laiki, un tie jāieraksta dalībnieka maratona (zaļajā) 
laika kartē. 

4. Starts un finišs 
4.1. Dalībniekiem ir jāierodas pie A posma starta vismaz 10 minūtes pirms to publicētā 

starta laika. 
4.2. Ja dalībnieks nav gatavs startēt A posmā paredzētajā laikā, laika fiksētājs pēc saviem 

ieskatiem ļauj tam startēt pēc iespējas drīzāk, un fiksē faktisko starta laiku, par ko 
pēc iespējas ātrāk nepieciešams paziņot tehniskajam delegātam un Tiesnešu 
kolēģijas priekšsēdētājam, lai šāda informācija tiktu tālāk nodota rezultātu 
atspoguļošanai uz tablo. Dalībnieks saņem 0,25 soda punktus par katru sekundi, par 
kuru tas kavē paredzēto starta laiku līdz brīdim, kad tas ir gatavs startēt, un nav 



48 
 

pieļaujams, ka dalībnieks startē mazāk nekā 2 minūtes pirms nākamā dalībnieka 
starta laika. Lai izvairītos no neskaidrībām, dalībnieki nesaņem soda sankcijas, ja 
starts A posmā tiek kavēts organizatorisku iemeslu dēļ. 

4.3. Dalībniekiem jāstartē A posmā no apturētas pozīcijas, priekšējam zirgam atrodoties 
pirms starta līnijas. Laika fiksētājs veic laika atskaiti līdz starta laikam. Ja dalībnieks 
startē, pirms laika fiksētājs tam ir devis atļauju, tas tiks atsaukts, tiks noteikts jauns 
starta laiks, un maratona laika kartīte tiks attiecīgi koriģēta. Ja dalībnieks 
neapstājas, kad tas tiek atsaukts, tas var tikt izslēgts. Tiesnešu kolēģijas loceklis par 
šādiem apstākļiem jāinformē pēc iespējas drīzāk. 

4.4. Posma laika fiksēšana beidzas brīdī, kad priekšējā zirga deguns ir šķērsojis finiša 
līniju. Posma soda punkti tiek piemēroti līdz pat brīdim, kad pajūgs ir pilnībā 
šķērsojis finiša līniju. 

5. Posmu laika sodi 
5.1. Visos posmos dalībniekiem tiek piemēroti 0.25 soda punkti par katru sekundi, kas 

pārsniedz atļauto laiku. 
5.2. Dalībnieki, kas iziet A un B posmu laikā, kas ir mazāks par minimālo laiku, saņem 

0.25 soda punktus par katru sekundi pāragras ierašanās laika. 

964. pants Maratona distances soda punkti 
1. Pātagas 

Pātagas, ja tādas tiek izmantotas, drīkst lietot tikai dalībnieks (braucējs). Šā 
noteikuma neievērošanas gadījumā tiek piešķirti 20 soda punkti. 

1.1. Para-pajūgu braucēji no norādītajiem profiliem var sacensties izmantojot pātagu, 
kuru tur/izmanto palīgs, bet tam jābūt atzīmētam sarakstā pēc klasifikācijas 
novērtēšanas. 

2. Distances kļūdas 
Ja dalībnieks neizbrauc cauri obligātā pagrieziena karogam (OPK) noteiktajā secībā, 
tas var atgriezties vietā, kur radusies kļūda, un izbraukt OPK ar nosacījumu, ka tas 
vēl nav izbraucis nākamo OPK vai nākamo šķērsli. Ja dalībnieks neizbrauc cauri OPK 
noteiktajā secībā un virzienā, tas tiek izslēgts (izņemot tos OPK, kuri jāveic 
vairākkārt un kam ir divi un vairāki dažādi numuri). 

3. Novirze no distances 
3.1. Dalībnieki nedrīkst novirzīties no distances pēdējos 300 metros. Dalībnieki, kas 

apstājas, riņķo, met līkločus vai jebkā citādi pamet distanci, saņem 10 soda punktus 
par katru šādu gadījumu. 

3.2. Izņēmums: skat. 960.6 pantu. 
4. Nepareizā gaita 

Ja viens vai vairāki zirgi pēdējo 300 metros pirms finiša līnijas pāriet lēkšos un tas 
netiek novērsts piecu sekunžu laikā, dalībniekam tiek piešķirts 1 soda punkts par 
katru šādu gadījumu. Ja šī nepareizā gaita turpinās, dalībnieks saņem 1 soda punktu 
par katru piecu sekunžu periodu, kurā tas turpinās. 

5. Izkāpšana 
5.1. B posma zonās ārpus šķēršļiem palīgi un dalībnieki drīkst izkāpt no pajūga tikai tad, 

ja tas stāv. Ja pajūgs atrodas kustībā, tad par viena vai abu palīgu izkāpšanu tiek 
piešķirti 5 soda punkti, savukārt ja izkāpj dalībnieks (braucējs), tad tiek piešķirti 
20 soda punkti. 

5.2. Dalībniekam un visiem palīgiem jābūt pajūgā, kad tas šķērso starta un finiša līnijas 
un izbrauc obligātos pagrieziena karogus. Ja šis noteikums netiek ievērots, palīgiem 
par katru gadījumu tiek piešķirti  5 soda punkti, savukārt dalībniekiem 
(braucējiem) – 20 soda punkti. 

5.3. Ārkārtas apstākļos, ja saņemta atļauja, braukšanas pamata stāvokļa vai laikapstākļu 
dēļ tehniskais delegāts un Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājs noteiktos distances 
posmos var atļaut poniju un zirgu vienjūgu sacensībās palīgiem skriet iepakaļ 
pajūgam. 



49 
 

6. Apstāšanās 
6.1. Dalībnieki var apstāties, lai salabotu ratus vai aizjūgu, vai tādu iemeslu dēļ, ko 

dalībnieks nevar ietekmēt, jebkurā distances vietā, izņemot atrodoties šķērslī, par 
to nesaņemot soda punktus, kā vien soda punktus par kavēto laiku, izņemot, kā 
noteikts 960.6. punktā. 

6.2. Dalībniekiem tiek piešķirts 1 soda punkts par katrām aizsāktām desmit sekundēm, 
ko tas kādu citu iemeslu dēļ pavada apstājies B posmā. 

6.3. Ja šķērslis atrodas mazāk nekā 300 m attālumā no finiša līnijas, dalībnieks var 
apstāties, lai veiktu nepieciešamo labošanu aizjūgam vai ratiem (pazudusi vai 
atvienojusies streņģe, ilkšu siksna vai groži) bez soda punktiem ar noteikumu, ka 
apstāšanās notiek atzīmētajos 30 metros pēc pēdējā šķēršļa izbraukšanas saskaņā 
ar 964.7.1 pants. Apstāšanās starp pēdējo šķērsli vai 300 metru atzīmi (ņem vērā to, 
kurš attālums ir tuvāk finiša līnijai) B posmā jebkādu citu iemeslu dēļ tiek sodīta ar 
10 soda punktiem par katru šādu atgadījumu. 

7. Bojāts pajūgs/aizjūgs 
7.1. Ja B posma finišā ir kāda trūkstoša vai atvienota streņģe, dīseles siksna vai groži, 

tiek piemēroti 10 soda punkti par katru atgadījumu. 
7.2. Ja B posma finišā ir kādas salauztas vai atvienojušās zveņģeles vai ilksis, dalībnieks 

tiek izslēgts. 
7.3. Pajūgam B posma finišs jāšķērso ar tādu zirgu skaitu, kāds noteikts tā klasei, un 

noteikto riteņu skaitu. Ja šis noteikums tiek pārkāpts, dalībnieks tiek izslēgts. Ir 
pieņemams, ka trūkst vai ir pārplīsušas riepas. 

7.4. Pajūga apgāšanās 
Ja pajūgs apgāžas (distancē vai šķērslī), piemērojamā soda sankcija ir izslēgšana. 

965. pants Soda punkti šķēršļos 
1. Gaita šķērslī 
1.1. Šķērslī dalībnieki var pārvietoties sev vēlamajā gaitā. 
2. Maršruta kļūdas šķērslī 
2.1. Ja dalībnieks iebrauc jebkurā šķēršļa daļā, pirms tam neizbraucot cauri ieejas vai 

izejas vārtiem, un pamet šķērsli, kļūdu nelabojis, tas tiek izslēgts. 
2.2. Obligātie vārti šķērslī pēc tam, kad dalībnieks tos ir izbraucis pareizajā virzienā un 

secībā, ir uzskatāmi par „brīviem” (pieejamiem). Tādējādi dalībnieki var atkārtoti 
tiem braukt cauri jebkurā virzienā un jebkurā laikā (piemēram, dalībniekam 
jāizbrauc cauri A pareizajā virzienā, pirms izbraukt B. Tad A kļūst „brīvs”, un 
dalībnieks var atkārtoti tos izbraukt jebkurā virzienā un tik reižu, cik vien tas vēlas, 
utt.). 

2.3. Dalībnieki, kas izbrauc cauri obligātajiem vārtiem nepareizajā secībā vai virzienā, 
pirms tie kļuvuši pieejami, un pirms šķēršļa izejas vārtu izbraukšanas kļūdu 
neizlabo, tiek izslēgti. 

2.4. Lai labotu pieļauto kļūdu, dalībniekam jāatgriežas un jāizbrauc izlaistie obligātie 
vārti, pirms tas pareizajā secībā turpina braukt pa nākamajiem obligātajiem 
vārtiem. Piemēram, dalībnieks izbrauc cauri obligātajiem vārtiem A un B, bet tad 
izbrauc pa D vārtiem, (izlaižot C vārtus). Lai labotu šo maršruta kļūdu šķērslī, 
dalībniekam jāatgriežas un jāizbrauc cauri C vārtiem, pirms tas pāriet pie D vārtiem 
utt.; visi vārti ir neitralizēti, līdz tas sasniedz šos vārtus. Par katru izlaboto kļūdu 
tiek piemēroti 20 soda punkti. 

2.5. Ja dalībnieks izbrauc cauri šķēršļa izejas vārtiem, pirms tas pareizajā secībā ir 
izbraucis visus obligātos vārtus, tas tiek sodīts ar izslēgšanu. 

2.6. Ja viss pajūgs nav izbraucis cauri šķēršļa obligātajiem vārtiem (šķērsojis vārtu 
līniju), pabraucis garām obligātos vārtus apzīmējošiem karogiem, tad tiek uzskatīts, 
ka dalībnieks nav izbraucis obligātos vārtus. 

3. Izkāpšana 
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3.1. Par katru reizi, kad vai nu viens, vai abi palīgi šķērslī ar abām kājām nostājas uz 
zemes, dalībniekam tiek piemēroti 5 soda punkti. 

3.2. Kad palīgi ir izkāpuši, tiem vairs nav jāatgriežas pajūgā un nav jāseko dalībniekam 
cauri obligātajiem vārtiem, braucot atlikušo šķēršļa daļu. Palīgiem nav jābūt pajūgā 
brīdī, kad tas izbrauc no šķēršļa. Ārpus šķēršļa tiem jāatgriežas atpakaļ pajūgā 
nekavējoties (starp katra šķēršļa finiša līniju un 30m atzīmi). Neizdošanās gadījumā 
tiek piešķirti 5 soda punkti par katru gadījumu. 

3.3. Katru reizi, kad dalībnieks (braucējs) izkāpj, atrodoties šķērslī, tam tiek piešķirti 
20 soda punkti. Izbraucot no šķēršļa, tam ir jābūt pajūgā. 

3.4. Rodoties problēmai (piemēram, ja streņģes vai groži, vai arī zveņģele pāriet pāri 
kādai šķēršļa daļai), palīgam jāizkāpj, lai to novērstu (pāri zirgam vai dīselei kāpt 
nedrīkst). Ja šis noteikums tiek pārkāpts, tiek piemērots 20 punktu liels sods. 

3.5. Dalībnieks (braucējs) vai palīgs var uzlikt tikai vienu kāju uz jebkuras šķēršļa daļas, 
par to nesaņemot soda punktus, savukārt šā punkta pārkāpšanas gadījumā tiek 
piemēroti 5 soda punkti. 

3.6. Palīgs var vest dalībnieku cauri šķērslim, vedot zirgu aiz grožu gala pie iemauktiem. 
Tādējādi dalībniekam tiek kopā piešķirti 25 soda punkti. Skat. 969. un 
945.3. punktu. 

3.7. Maratona trasē palīgam ir jāatrodas ratos, kad dalībnieks iebrauc katrā no 
šķēršļiem. Tiek piešķirti 5 soda punkti. 

4. Izjūgšana 
4.1. Viena vai vairāku zirgu tīša izjūgšana un to izvadīšana cauri kādai šķēršļa daļai var 

tikt sodīta ar izslēgšanu. 
5. Izslēgšana šķērslī 
5.1. Lēmumu par dalībnieka izslēgšanu šķērslī pieņem Tiesnešu kolēģija. 
6. Zirga labturība 
6.1. Dalībniekam nekavējoties ir jāaptur pajūgs un palīgam vai palīgiem ir jāizkāpj, ja 

zirga kājas ir pāri dīselei, zveņģelei vai ilksīm, vai kāda no velkošo zirgu kājām ir 
pāri priekšējā zirga zveņģelei vai priekšējā zirga streņģei vai ja zirgs atrodas uz 
zemes un neceļas. Dalībniekam jāapstājas arī tajos gadījumos, kad Tiesnešu 
kolēģijas loceklis vai šķēršļa novērotājs ir devis šādu norādījumu, lai veiktu 
nepieciešamos labojumus. Taču, ja ir nokritusi streņģe vai dīsele ir atvienojusies, 
tad labojumi nav jāveic šķērslī. Laika uzskaite netiek apturēta. 

6.2. Neapstāšanās vai palīga neizkāpšanas gadījumos, lai labotu situāciju pirms šķēršļa 
atstāšanas, tiek piemērota izslēgšana. 

6.3. Dalībniekam nekavējoties ir jāaptur pajūgs un palīgam vai palīgiem ir jāizkāpj, ja 
zirga kājas ir pāri streņģēm. Tāpat dalībniekam jāapstājas arī tajos gadījumos, kad 
Tiesnešu kolēģijas loceklis vai šķēršļa novērotājs ir devis šādu norādījumu, lai 
labotu situāciju. Neapstāšanās vai palīga neizkāpšanas gadījumos, lai labotu radušos 
situāciju pirms šķēršļa atstāšanas, tiek piemēroti 30 soda punkti. Laika uzskaite 
netiek apturēta. 

7. Laika fiksēšana 
7.1. Dalībnieka laiks tiek skaitīts no brīža, kad priekšējā zirga deguns šķērso līniju starp 

ieejas karogiem, līdz brīdim, kad priekšējā zirga deguns šķērso izejas karogu līniju. 
Citas šķēršļu soda sankcijas tiek piemērotas līdz brīdim, kad visa ekipāža ir 
šķērsojusi izejas karogu līniju. 

7.2. Lai fiksētu dalībnieku laiku, tiem izbraucot šķēršļus, pēc iespējas jālieto 
elektroniskas laika noteikšanas ierīces. Savukārt čempionātos, CAIO un CAI3* tā ir 
obligāta prasība. 

7.3. Dalībnieku šķērslī pavadītā laika ierobežojums ir piecas minūtes. Ja dalībnieks 
nepaspēj minētajā laikā iziet visu šķērsli un šķērsot izejas karogu līniju, šķēršļu 
novērotājam ir divreiz jāiepūš svilpē, lai signalizētu dalībniekam, ka tas ir 
sasniedzis noteikto laika ierobežojumu. Tad dalībniekam pēc iespējas ātrāk ir 
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jāpamet šķērslis (ja nepieciešams, izmantojot palīdzību), un tas sacensības turpināt 
nevar. 

7.4. Laika uzskaite tam, cik ilgu laiku dalībniekam aizņem šķēršļa izbraukšana, vai nu 
manuāli, vai elektroniski tiek veikta ar precizitāti līdz sekundes simtdaļai. 

7.5. Uzņemtā laika noapaļošana vai pārvēršana soda punktos par katru no atsevišķiem 
šķēršļiem nav iespējama. 

8. Aizturēšana 
8.1. Ja dalībnieks ierodas pie šķēršļa, kad tajā vēl atrodas iepriekšējais dalībnieks, vai arī 

šķērslis nav gatavs izbraukšanai, dalībnieks tiek aizturēts distancē aptuveni 50 m 
attālumā no Ieejas karogiem. 

8.2. Vienam no šķēršļu novērotāju palīgiem šādā attālumā dalībnieks jāaptur, un 
hronometrā jāsāk laika uzskaite. Tiklīdz iepriekšējais dalībnieks ir šķērsli pametis 
un šķēršļu novērotājs apstiprina atkārtotu startu, šķēršļu novērotāja palīgs ļauj 
dalībniekam atsākt kustību un informē to par laiku, uz kādu tas ticis aizkavēts. Šāds 
laiks uzskaitāms minūtēs vai pusminūtēs. 

9. Šķēršļu video novērošana 
9.1. Visās sacensībās ir ieteicama visu šķēršļu video novērošana. Video novērošana ir 

obligāta CAI Pasaules kausa™ kvalifikācijā, CAIO un čempionātos. 

966. pants Tiesneši 
1. Tiesnešu izvietojums 
1.1. Obligātajā atpūtā pirms B posma, ja to pieprasa stjuarts, Tiesnesim ir jālemj vai zirgi 

ir atbilstošā stāvoklī, lai turpinātu dalību sacensībās, šāda lēmuma pamatā jābūt 
Veterinārā delegāta padomam.  

1.2. Vienam Tiesnešu kolēģijas loceklim ir jābūt B posma beigās, lai uzraudzītu ratu, 
aizjūgu un maratona laika kartīšu pārbaudi, un, kur nepieciešams, pārbaudītu ratu 
svēršanu. Dalībnieki, kuru rati sver mazāk par minimālo pieņemamo svaru, tiek 
izslēgti (969. pants). 

1.3. Pārējie tiesneši ir izvietoti pie Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētāja. 

967. pants Oficiālie pārstāvji 
1. Distances novērotāji 
1.1. Tehniskais delegāts izvieto distances novērotājus distancē tā, lai tie var novērot 

visbūtiskākos obligāto pagriezienu karogus. 
1.2. Distances novērotājiem tiek iedota dalībnieku starta kārtība kopā ar norādījumu un 

distances novērotāju ziņojuma eksemplāriem, kā arī ar Kontroles lapu. 
1.3. Distances novērotājiem periodiski un pēc katra darba pienākumu izpildīšanas laika 

beigām jāziņo Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājam vai Tiesnešu kolēģijas loceklim 
par visiem atgadījumiem, par ko dalībnieks var saņemt soda sankcijas, kā arī citu 
informāciju. 

1.4. Distances novērotāji nevar izslēgt vai citādi uzlikt dalībniekiem sodus. Atbilstošu 
soda sankciju piemērošana ir vienīgi Tiesnešu kolēģijas ziņā. 

1.5. Pēc sacensībām distances novērotājiem jāpaliek Sekretariāta tuvumā, līdz Tiesnešu 
kolēģijas priekšsēdētājs tos atbrīvo. 

2. Laika fiksētāji 
2.1. Katram laika fiksētājam jābūt nodrošinātam ar hronometru, kurā ir „dienas laika” 

ekrāns un par kura lietošanu tehniskais delegāts vai galvenais laika fiksētājs ir 
sniedzis norādījumus. tehniskais delegāts vai tā palīgs ir atbildīgs par „dienas laika” 
sinhronizēšanu uz visiem oficiālajiem pārstāvjiem izsniegtajiem hronometriem. 

2.2. Laika fiksētājam pie A posma starta jābūt nodrošinātam ar starta laika grafiku, un 
tam ir jāpārliecinās, ka dalībnieki ir saņēmuši „maratona laika kartīti” (Zaļo karti). 

2.3. Visiem laika fiksētājiem pie katra posma starta un finiša jābūt nodrošinātiem ar 
pilnīgu dalībnieku sarakstu un dalības secību. 
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2.4. Laika fiksētājiem ir jāfiksē starta un finiša laiki attiecīgajos posmos un jāievada tie 
dalībnieka „maratona laika kartītē” un „Posma laika reģistrā”. 

2.5. Zirgiem jāstartē no stāvošas pozīcijas, priekšējā zirga degunam atrodoties pirms 
starta līnijas. 

2.6. Finiša laiks tiek fiksēts mirklī, kad vadošā zirga deguns šķērso finiša līniju. Posms ir 
izbraukts, kad ratu aizmugurējā ass ir šķērsojusi finiša līniju. 

2.7. Pēc sacensību posma laika fiksētājiem jāpaliek sekretariāta tuvumā, līdz tos atbrīvo 
Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājs. 

3. Šķēršļu novērotāji 
3.1. Pie katra šķēršļa jābūt vienam novērotājam. Katram novērotājam jābūt vismaz 

diviem asistentiem. Katram novērotājam jābūt svilpei un diviem hronometriem, par 
kuru lietošanu tos instruē tehniskais delegāts vai tā asistenti. Tiem ir jāfiksē 
dalībnieka šķērslī pavadītais laiks ar precizitāti līdz sekundes simtdaļai. 

3.2. Novērotāju rīcībā jābūt visu dalībnieku starta kārtībai, nepieciešamajām šķēršļu 
protokolu kopijām un zīmējumiem, lai ierakstītu katra dalībnieka šķērslī pavadīto 
laiku un vārtu secību, kādā tas izbrauc šķērsli. 

3.3. Nepareizas secības gadījumā zīmējumā ir jāfiksē maršruta trajektorija. 
3.4. Šķēršļu novērotājiem jāfiksē visi atgadījumi, un par tiem pēc iespējas drīzāk jāziņo 

Tiesnešu kolēģijas loceklim. 
3.5. Pēc sacensībām šķēršļu novērotājiem jāpaliek Sekretariāta tuvumā, līdz tos atbrīvo 

Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājs. 

968. pants Klasifikācija 
1. Laika pārrēķināšana soda punktos 
1.1. Kopējais laiks, ko dalībnieks pavada šķērslī, tiek fiksēts ar precizitāti līdz sekundes 

simtdaļai, un soda punkti tiek aprēķināti ar precizitāti līdz divām decimāldaļām. 
Katrā posmā pārsniegtais pieļaujamais (atļautais) laiks tiek reizināts ar 0.25. Laiks 
zem minimālā laika A un B posmā tiek reizināts ar 0.25. Laika rezultāta noapaļošana 
nav atļauta. Soda punkti par laiku, kas ir zem minimālā laika normas, un soda 
punkti par pārsniegto laiku, kā arī kopējais šķēršļu laiks tiek pieskaitīts citiem par 
braukšanu saņemtajiem soda punktiem, lai noteiktu galīgo rezultātu katram 
maratona dalībniekam. 

1.2. Skatīt 911. pantu attiecībā uz izslēgtajiem dalībniekiem vai tiem, kas pārtrauc 
dalību. 

1.3. Dalībnieks, kam ir viszemākais soda punktu skaits, kļūst par maratona posma 
uzvarētāju. 

1.4. Ja vairākiem dalībniekiem ir vienāds soda punktu skaits, dalībnieki ieņem vienādu 
ranga pozīciju. 

969. pants Maratona un kombinētā maratona soda punktu 
kopsavilkums 
 
1. Maratonā dalībniekiem var piešķirt šādus soda punktus: 
 
Definīcija Atsauces panta Nr. Soda punkti 
Dalībniekam vai palīgam kājās ir 
šorti. 

928.2. 10 soda punkti par katru 
personu 

Maratonā nav aizsargķiveres vai 
nav muguras aizsarga vai 
aizsargvestes. 

928.2. Izslēgšana un Dzeltenā 
brīdinājuma kartīte  

B posma finišs ar mazāk zirgiem, 
nekā jābūt. 

931. Izslēgšana  

Nav slejas ratos bez bremzēm. 937. Izslēgšana 
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Vienjūgam nav slejas. 940. Izslēgšana 
Reklāmas izvietošanas noteikumu 
pārkāpšana. 

941. Dzeltenā brīdinājuma 
kartīte 

Palīga aizvietošana 943.2. Izslēgšana 
Palīgs strādā ar grožiem, vai 
izmanto pātagu vai bremzes, kad 
pajūgs ir kustībā. 

943.2.5 20 soda punkti 

Persona piesieta pie pajūga 943.2.6. Izslēgšana 
Palīdzība no malas 945.2.2.2 Izslēgšana 
Palīgs ved zirgu cauri šķērslim. 945.3. 25 soda punkti 
Nepareizā gaita 960.6.2 

964.4 
1 soda punkts par katrām 

5 sek. 

Kustīgā elementa izgrūšana 961.5.5. 2 soda punkti par katru 
gadījumu 

Kustīgā elementa izgrūšanas 
novēršana 

961.5.7. 10 soda punkti 

Motorizēti transportlīdzekļi vai 
velosipēdi šķērslī 
Pirmā reize 
Otrā reize 

962.3.5.  
 

Brīdinājums 
Dzeltenā kartīte 

Ratu svars zem minimālā B posma 
beigās vai platums zem minimālā 
B posma sākumā. 

937. un 966.1. Izslēgšana 

Kopējā pieļaujamā (atļautā) laika 
pārsniegšana visos posmos 

963.5.1 0,25 soda punkti/sek. 

Kopējais laiks zem minimālā laika 
normas A un B posmā 

963.5.2 0,25 soda punkti/sek. 

Kopējais laiks šķēršļos 968.1.1. 0,25 soda punkti/sek. 
Dalībnieks pēc atsaukšanas 
neapstājas 

963.4.3. Izslēgšana 

Nav gatavs startēt A posmā. 963.4.2. 0,25 soda punkti/sek. 
Pātagas lietošanas noteikumu 
pārkāpšana 

964.1. 20 soda punkti 

Katra novirze no distances pēc 
pēdējā šķēršļa. 

964.3. 10 soda punkti 

Izbraucot obligāto pagriezienu 
karogus vai katra posma startu un 
finišu, ratos nav personas, kam tur 
jāatrodas; par katru reizi. 

964.5. 5 soda punkti 

B posmā palīgs izkāpj braukšanas 
laikā 

964.5. 5 soda punkti 

B posmā dalībnieks izkāpj 
braukšanas laikā. 

964.5. 20 soda punkti 

B posma pabeigšana ar trūkstošu 
vai atvienotu dīseles siksnu, 
streņģi vai grožiem; par katru 
gadījumu. 

964.7. 10 soda punkti 

Pajūgs neizbrauc obligāto 
pagriezienu karogus un šķēršļus 
pareizajā kārtībā un virzienā. 

965.2. Izslēgšana 

B posma pabeigšana ar trūkstošu 
riteni. 

964.7. Izslēgšana 
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B posma pabeigšana ar salauztu 
vai atvienotu dīseli vai ilksi 

964.7. Izslēgšana 

Nešķērso šķēršļu ieejas karogu 
līniju. 

965.2. Izslēgšana 

Palīgs (-i) nav ratos kad tiek 
šķērsota šķēršļa starta līnija 

965.3.7. 5 soda punkti 

Palīgi neatgriežas pajūgā 
nekavējoties ārpus šķēršļa 

965.3.2 5 soda punkti 

Nešķērso šķēršļu izejas karogu 
līniju 5 minūšu laikā. 

965.7.3. Izslēgšana 

Par katras šķēršļa maršruta kļūdas 
labošanas gadījumu 

965.2. 20 soda punkti 

Izejas karogu līnijas šķērsošana, 
pirms ir pabeigts šķērslis. 

965.2. Izslēgšana 

Palīgs(-i) izkāpj šķērslī; par katru 
gadījumu. 

965.3. 5 soda punkti 

Dalībnieks (braucējs) izkāpj 
šķērslī. 

965.3. 20 soda punkti 

Abas kājas uz šķēršļa elementa. 965.3. 5 soda punkti 
Palīgs šķērslī kāpj pāri zirgiem vai 
uz priekšu/atpakaļ pa dīseli. 

965.3. 20 soda punkti 

Izjūgšana un vešana cauri šķērslim 965.4. Izslēgšana 
Neapstājas, ja zirga kāja ir pāri 
dīselei, zveņģelei vai ilksij. 

965.6. Izslēgšana 

Neapstājas, ja zirga kāja ir pāri 
streņģei. 

965.6. 30 soda punkti 

Ratu apgāšanās 964.7.4. Izslēgšana 
Laika ierobežojuma pārsniegšana 
šķēršļos (5 minūtes) 

965.7.3. Izslēgšana 

Zirgi nav gatavi turpināt, kad 
nonākuši atpūtas zonā 

966.1. Izslēgšana 

Laika ierobežojumu pārsniegšana 
visos posmos 

968.1.1. Izslēgšana 

 
2. Kombinētajā maratonā Dalībniekam tiek piešķirti sekojoši soda punkti. 

 
Definīcija Atsauces panta Nr. Soda punkti 
Nogāž vienu vai divas bumbiņas 
atsevišķā konusu šķērslī 

975.2. 3 soda punkti 

Jebkura elementa nogāšana 
maratona tipa šķērslī 

 3 soda punkti 

Kļūda maršrutā: Ja tiek nogāzta 
daļa tāda šķēršļa, kas ir nākamais 
aiz konkrētajā brīdī brauktā 
šķēršļa, tiesnešu kolēģijas 
priekšsēdētājs dod zvana signālu, 
lai šķērslis tiktu atjaunots (laiks 
tiek apstādināts). 

975.3.4. 3 soda punkti un 10 
sekundes pieskaitītas 

laikam 

Nepareizi veikts maršruts 
maratona tipa šķērslī (izlabots) 

965.2. 20 soda punkti 

Nepareizi veikts maršruts 
maratona tipa šķērslī (nav 

965.2.5. Izslēgšana 
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izlabots) 
Palīgs (-i) rīkojas ar grožiem, 
izmanto pātagu vai bremzes kad 
pajūgs ir kustībā 

943.1&2. 20 soda punkti 

Palīgs (-i) izkāpj pirmo vai otro 
reizi 
(laiks netiek apturēts) 

WC noteikumi 5 soda punkti par  
gadījumu 

Braucēja izkāpšana WC noteikumi 20 soda punkti 
Palīgs (-i) vai braucējs izkāpj trešo 
reizi 

WC noteikumi Izslēgšana 

Pirmā vai otrā nepaklausība WC noteikumi Bez soda punktiem 
Trešā nepaklausība WC noteikumi Izslēgšana 

Tiesnešu kolēģijas 
priekšsēdētājam jādod zvana 
signāls (laiks tiek apturēts) un 
palīgam jāizlabo situācija ja groži, 
dīsteles siksnas vai streņģes ir 
atvienojušās vai saplīsušas vai 
zirga kāja ir pāri ilksij, streņģei, 
dīstelei vai zveņģelei 

964.7. 
965.6. 

5 soda punkti par  
gadījumu 

Dalībnieka neapstāšanās pēc 
atkārtota zvana signāla 

975.3.5. Izslēgšana 

Nogāzta vai izkustināta jebkura 
daļa konusa šķērslim pēc tam, kad 
tas jau ir izbraukts 

975.3.3. 3 soda punkti 

Nav aizsargķiveres un muguras 
sarga dalībniekam un palīgam (-
iem) 

928.2. Izslēgšana 

Kļūda maršrutā atsevišķā šķērslī 
(secība un virziens) 

975.3.2. Izslēgšana 

Vienjūga zirgam nav sleju 90.1.15. Izslēgšana 
Ja rati nav aprīkoti ar bremzēm un 
zirgiem nav sleju (divjūgiem un 
četrjūgiem) 

937.1.1. Izslēgšana 

Netiek šķērsota starta un finiša 
līnija 

975.2. Izslēgšana 

Ratu apgāšanās 964.7.4. 
975.2. 

Izslēgšana 

Palīdzība no malas 945. Izslēgšana 
Palīgs (-i) neatrodas ratos kad rati 
šķērso finiša līniju 

964.5 Izslēgšana 

Atļautā laika pārsniegšana 960.2.4un 975.9.6 Pārtērētais laiks 
(sekundes) reizināts ar 0.5 

Laika limita pārsniegšana 960.2.4 Izslēgšana 
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XIII NODAĻA  KONUSU BRAUKŠANA 

970. pants Vispārīgi 
1. Konusu braukšanas sacensību mērķis ir pārbaudīt zirgu sagatavotību, paklausību 

un pakļāvību, kā arī dalībnieku prasmes un kompetenci. 

971. pants Sacensības 
1. Pajūgu braukšanas sacensībās izmanto sacensības uz kļūdām. 
1.1. Sacensībās uz kļūdām rezultātu aprēķina, summējot nogāzto šķēršļu soda punktus 

un soda punktus, kas piešķirti par laika normas pārsniegšanu. Šā posma rezultāts 
tiek izmantots vienīgi, lai noteiktu galējo klasifikāciju sacensību kopvērtējumā. 

1.2. Lai noteiktu konusu braukšanas posma uzvarētāju, starp dalībniekiem, kas 
maršrutu izbrauc bez soda punktiem vai kas ieguvuši vienādu soda punktu skaitu, 
var tikt organizēta pārbraukšana (drive-off). 

2. Sacensības uz laiku 
2.1. Sacensībās uz laiku notiek dalībniekam maršruta veikšanai nepieciešamā laika 

uzskaite sekundēs, un soda punkti, ja tādi ir, par kļūdām tiek pārvērsti soda 
sekundēs. Sacensības uz laiku tiek izmantotas tikai, lai noteiktu iegūto vietu 
sadalījumu konusu braukšanā. 

 
3. Sacensības divās fāzēs 
3.1. Pirmās fāzes rezultāts izmantojams vienīgi kombinēto pajūgu braukšanas sacensību 

galīgā rezultāta noteikšanai. 
4. Sacensību posms ar izšķirošo posmu 
4.1. Šis sacensību posms, kurā ietilpst viens posms atbilstoši soda punktiem un laikam, 

kas tiks ieskaitīts pajūgu braukšanas sacensību galīgajā klasifikācijā, kā arī 
izšķirošais posms, lai noteiktu vietu sadalījumu konusu braukšanas disciplīnā. 

972. pants Maršruts 
1. Maršruta izveide un mērīšana 
1.1. Maršruta izstrādātājs tehniskā delegāta uzraudzībā izplāno, iezīmē un izmēra 

maršrutu un arī uzstāda šķēršļus. Maršruta izstrādātājam ar punktētu līniju 
maršruta plānā jāparāda kā tika mērīts maršruts. Tiesnešu kolēģijas 
priekšsēdētājam jānodrošina, ka maršruta garums tiek precīzi izmērīts. 

1.2. Sacensību laukums nedrīkst būt mazāks par 5000 m2 ar minimālo platumu 40 m vai 
līdzvērtīgs. Ja tas nav iespējams, tad attiecīgi jāsamazina šķēršļu skaits, ja tehniskais 
delegāts piekrīt izņēmumam. 

1.3. Starta un finiša līnijas nevar atrasties tālāk par 40 m un tuvāk par 20 m attālumā 
attiecīgi no pirmā un pēdējā šķēršļa. 

1.4. Šķēršļu skaits nedrīkst pārsniegt 20 (izņemot, kā noteikts 979.3. punktā), un 
bērniem – 15. 

1.5. Maršruta garumam jābūt no 500 m līdz 800 m, savukārt bērniem tas var būt īsāks. 
1.6. Maršrutiem jābūt izplānotiem tā, lai dalībnieki var saglabāt pietiekami ātru tempu 

lielākajā daļā maršruta. Atsevišķiem šķēršļiem un to kombinācijām, kā saliktie 
atvērtie un slēgtie šķēršļi, neizbēgami palēnina pajūgu gaitu, taču šādam 
izkārtojumam vajadzētu veidot tikai nelielu maršruta daļu. 

1.7. Visiem šķēršļiem jābūt redzamiem no tiesnešu atrašanās vietām. 
1.8. Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājam ir kājām jāiziet maršruts, lai pirms sacensību 

sākuma to apskatītu. Maršruts ir trajektorija, pa kuru braucošajam dalībniekam ir 
jāvirzās sacensību laikā, sākot no starta, dodoties pareizajā virzienā, un līdz pat 
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finišam. Garums ir precīzi jāizmēra, noapaļojot to līdz tuvākajam metram attiecīgi 
uz augšu vai uz leju, ievērojot dabisko trajektoriju, īpaši pagriezienos, pa kuru 
zirgs(-i) brauktu. Šai dabiskajai līnijai ir jāiet pa vidu šķēršļiem. Ja maršrutā ir 
alternatīvie šķēršļi, tad oficiālajai distancei jābūt mērītai pa garāko ceļu. 

973. pants Šķēršļi 
1. Konusi 
1.1. Konusiem, kas veido šķērsli, jābūt vismaz 30 cm augstiem un izgatavotiem no 

izturīgas plastmasas materiāla. Konusa dobajā augšdaļā jāievieto smagas bumbiņas, 
kas nokristu tikai tad, ja konuss tiek aizskarts. 

1.2. Visi šķēršļi, kas sastāv no viena konusu pāra vai dubultā pāra (okseris), tiek saukti 
par Atsevišķu šķēršļi. 

1.3. Šķērsli veido: konusi, sarkani un balti marķieri, cipari un burti. 
1.4. Konusu pāra novietojumam uz zemes ir jābūt atzīmētam tā, lai visā sacensību laikā 

tiktu nodrošināts konusa nemainīgs novietojums. Ja tas ir praktiski iespējams, var 
uzvilkt arī līniju, lai nodrošinātu, ka konusi atrodas pareizā leņķī. 

1.5. Nav atļauti šķēršļi, kuru izbraukšanai nepieciešama atkāpināšana. 
1.6. Okseris var tikt izveidots no diviem konusu pāriem taisnā līnijā. Attālums starp 

pirmo konusu pāri un otro konusu pāri pēc maršruta sastādītāja ieskatiem var būt 
no 1.5 – 3m. Par vienas līdz četru bumbiņu nogāšanu okserī maksimāli var saņemt 3 
soda punktus. Pirmajam konusu pārim ir šķēršļu numurs, bet otrajam jābūt 
apzīmētam tikai ar sarkanajiem un baltajiem karodziņiem.  

1.6.1. Konusu maršrutā atļauti maksimums pieci okseri. 
2. Saliktie šķēršļi 
2.1. Salikto šķēršļu uzbūvei jāatbilst noteiktajiem principiem. Skatīt pielikumos. 
2.2. Uzbūves variācijām jābūt iepriekš apstiprinātām FEI Pajūgu braukšanas komitejā, 

un tām ir jābūt ietvertām sacensību nolikumā. 
2.3. Saliktajā šķērslī var ietilpt marķieri vai horizontāli šķērskoki, kuru minimālais 

augstums ir 40 cm, bet maksimālais – 60 cm. 
2.4. Katra konusu vai elementu grupa ir skaidri nodalāma un saistāma ar vienu no 

Saliktā šķēršļa daļām. 
2.5. Salikts šķērslis, izņemot „serpentīnu”, „ZIG-ZAG”, „dubulto kasti”, „dubulto U” vai 

„vilni”, nevar sastāvēt no vairāk par trim konusu vai kustīgo elementu pāriem. 
2.6. Saliktais šķērslis, izņemot serpentīnus, ZIG-ZAG, dubultās kastes, viļņus un dubultos 

„U”, nevar būt garāks par 30 m, mērot pa šķēršļa viduslīniju. 
2.7. Maršrutā nevar būt vairāk par 3 saliktiem šķēršļiem. 
2.8. Saliktos šķēršļos dalībnieki var saņemt ne vairāk par 6 soda punktiem dubultā 

šķērslī (A un B), 9 soda punktiem trīskāršā šķērslī (A, B un C) un 12 soda punktiem 
serpentīnā, ZIG-ZAG, dubultajā kastē, vilnī vai dubultajā „U” (A, B, C un D) katrā 
mēģinājumā, kā arī jebkādus soda punktus par šķēršļa atjaunošanu un zirga 
nepaklausību. 

2.9. Saliktos šķēršļus nedrīkst izmantot pārbraukšanā (skat. 977. pantu – Pārbraukšana; 
981. pantu – Soda punktu kopsavilkums). 

3. Serpentīni, ZIG-ZAG, dubultās kastes un dubultais „U”, un vilnis 
3.1. Serpentīns sastāv no 4 konusiem, kas izvietoti taisnā līnijā, pamīšus mainot 

virzienus, apzīmēti ar burtiem A, B, C, D. Skat. pielikumus. 
3.2. ZIG-ZAG sastāv no ne vairāk par 4 konusu pāriem, kas izvietoti taisnā līnijā ar 

virzienu maiņu pa labi un pa kreisi (plašāku informāciju skatīt Interneta mājas 
lapā). Visām konusu viduslīnijām jābūt novietotām taisnā līnijā – konusa priekšā, 
vidū, vai aizmugurē. 

3.3. Dubultā kaste, dubultais „U” un vilnis ir attēlots pielikumos. 
4. Ūdens un tilti 
4.1. Ja maršrutā ir ietverti ūdens šķēršļi un tiltu šķēršļi, pirms sacensībām nepieciešams 

par to paziņot nolikumā. 
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4.2. Ūdens šķēršļiem jābūt vismaz 3 m platiem, 20–40 cm dziļiem ar slīpām malām. 
Vienam konusu pārim ir jābūt pie šķēršļa ieejas (karogs ar burtu A) un pie izejas 
(karogs ar burtu B); atstatums starp konusiem ir 2,0 m. 

4.3. Nogāžot vienu vai vairākas bumbiņas pie A vai B, tiek piešķirti 3 soda punkti par 
katru konusu pāri. 

4.4. Koka tiltiem vai tiltiem no līdzīga piemērota materiāla, ko akceptējis tehniskais 
delegāts, pie ieejas jābūt spārnveida veidojumiem, tilta virsma nedrīkst būt vairāk 
nekā 35 cm no zemes, ar trīs metru platu izmantojamo virsmu, un pieļaujamais 
maksimālais garums ir 10 m, gar malām jābūt vai nu dēļu, vai margu 
norobežojumam. Tehniskais delegāts var pieļaut izņēmumus, ja tilts ir veidots no 
cieta, noturīga materiāla ar stiprām sānu margām. Vienam konusu pārim ir jābūt pie 
šķēršļa ieejas (karogs ar burtu A) un pie izejas (karogs ar burtu B); atstatumam 
starp konusiem jābūt vismaz 2,0 m. 

5. Marķieri 
5.1. Katram šķērslim jābūt apzīmētam ar diviem marķieriem; sarkanam marķierim jābūt 

labajā pusē no dalībnieka skatupunkta, tam tuvojoties šķērslim, bet baltajam – 
kreisajā. Tie ir izvietoti ne tālāk kā 15cm no elementa kurš veido Atsevišķo vai 
Salikto šķērsli. 

5.2. Visam pajūgam ir jāizbrauc cauri šiem marķieriem. Pretējā gadījumā tā uzskatāma 
par Nepaklausību (skat. 975.7.3. un 975.7.6. punktu). 

5.3. Dekorācijām un traucēkļiem ir jābūt izvietotiem maršrutā pirms oficiālās apskates. 
Ja tie tiek aizskarti, pārvietoti vai nogāzti, soda punkti par to netiek piešķirti. 

5.4. Visiem šķēršļiem maršrutā jābūt numurētiem tādā secībā, kādā tie braucami. Katra 
šķēršļa numuram jābūt norādītām uz plāksnītes pie katra atsevišķā vai saliktā 
šķēršļa. 

5.5. Katrai atsevišķajai saliktā šķēršļa (L, U un kastes) daļai jābūt skaidri marķētai 
atšķirīgās krāsās (skat. pielikumus). Visam pajūgam ir jāizbrauc cauri šiem 
marķieriem pareizā alfabētiskā secībā. 

5.6. Sarkanos un baltos šķēršļu marķierus var apvienot ar šķēršļu numuriem un burtiem 
– tie var atrasties uz vienas vai atsevišķām plāksnītēm vai diskiem. Ja iespējams, 
šķēršļu numuri jāizvieto tā, lai dalībnieks redzētu katra nākamā šķēršļa numuru, 
izbraucot no iepriekšējā šķēršļa. 

6. Maršruta plāns 
6.1. Maršruta plāns ar punktētu līniju, kurā parādīts kā tika mērīts maršruts, ko 

apstiprinājis maršruta izstrādātājs un Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājs, ir 
jāizsniedz dalībniekiem un jāizliek pie ziņojumu dēļa vismaz pusotru stundu pirms 
katras klases starta sākuma, norādot maršruta garumu, ātrumu metros minūtē un 
atļautā laika norma katrai klasei. Ja Tiesnešu kolēģija koriģē laika normu, par to 
paziņo komentētājs. 

7. Maršruta apskate 
7.1. Maršruts apskatei tiek atvērts vismaz pusotru stundu pirms sacensību sākuma. 

Maršrutu apskatīt drīkst tikai dalībnieki, komandu vadītāji un treneri, izstaigājot to 
kājām, turklāt tiem ir jābūt atbilstoši un korekti ģērbtiem. Dalībniekiem, komandu 
vadītājiem un treneriem maršruta apskates laikā nav atļauts izmantot distances 
mērāmos aparātus. Sacensību laikā par šā noteikuma pirmo pārkāpumu Tiesnešu 
kolēģijas priekšsēdētājs izsaka brīdinājumu, bet par atkārotiem gadījumiem 
izsniedz dzelteno brīdinājuma kartīti. 

7.2. Maršrutu izstrādāt vai pārveidot drīkst tikai maršruta izstrādātājs vai tā darbinieki. 
Ja dalībnieks vai kāda cita ar to saistīta persona veic maršruta pārveidošanu 
jebkādā veidā, dalībnieks no sacensībām tiek diskvalificēts. 
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974. pants Konusu braukšanas sacensību kopsavilkums 
 

1. Atsevišķi šķēršļi un atvērti saliktie šķēršļi 
 
 Klase Ātrums  

m/min 
Platums starp 
konusiem 
(cm) 

Serpentīns 
(m) 

ZIG-
ZAG 
(m) 

Vilnis Atstatums 
starp 
šķēršļiem 
(m) 

Z
irgs 

Četrjūgs 240 190 10–12 11–13 10/12 15 
Divjūgs 250 170 6–8 10–12 8/10 12 
Vienjūgs 
Para-vienjūgs 

250 
230 

160 

P
o

n
ijs 

Četrjūgs 240 165 8–10  
9–11 

 
8/10 

 
12 Divjūgs 250 160 

(Bērniem: 
20 cm platums) 

6–8 
Vienjūgs  
bērni 
Para-vienjūgs 

260 
220 
230 

1.1. Izmēri Slēgtiem saliktiem šķēršļiem: skat. pielikumus. 
1.2. Samazināts attālums starp konusiem: platumu starp (līdz pieciem) atsevišķiem 

konusiem var samazināt par 5 cm. Šādus šķēršļus apzīmē citādi (konusu krāsa). 
1.3. Alternatīvas iespējas: ne vairāk par diviem (2) atsevišķiem konusiem var būt 

alternatīvā atsevišķā iespēja (skat. 5. pielikumu). 
1.4. Ārkārtas situācijās un drošības apsvērumu dēļ Tiesnešu kolēģija, konsultējoties ar 

maršruta izstrādātāju un tehnisko delegātu, var samazināt kustības ātrumu. 
1.5. Pārbraukšana un izšķirošais posms: šķēršļu platumu var samazināt par 10 cm pēc 

Tiesnešu kolēģijas ieskatiem, par to vienojoties ar maršruta izstrādātāju un 
tehnisko delegātu. 

975. pants Konusu braukšanas sacensību tiesāšana 
1. Sacensību sākšana 
1.1. Tehniskais delegāts informē Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētāju, tiklīdz maršruts ir 

gatavs. Tad Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājs sniedz atļauju sacensību uzsākšanai. 
1.2. Kad sacensības ir sākušās, tikai Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājs, konsultējoties ar 

maršruta izstrādātāju un tehnisko delegātu, ja tāds ir, var nolemt, ka maršruta 
mērījumos ir pieļauta būtiska kļūda. Šādu lēmumu var pieņemt ne vēlāk kā pēc tam, 
kad trešais dalībnieks ir izbraucis maršrutu bez atteikšanās vai citiem 
traucējumiem, pieņemot, ka attiecīgie trīs dalībnieki ir sākuši maršruta izbraukšanu 
viņiem atvēlēto 45 sekunžu laikā, bet pirms ceturtais dalībnieks ir startējis. Šādā 
gadījumā Tiesnešu kolēģijai ir iespēja izmainīt laika nomu. Ja laika norma tiek 
palielināta, tad pirms izmaiņu ieviešanas jau izbraukušo dalībnieku rezultāts tiek 
attiecīgi pēc nepieciešamības koriģēts. Ja laika norma tiek samazināta, to var darīt 
tikai tādā gadījumā, ja neviens dalībnieks, kas jau pabeidzis šo posmu, nesaņem 
laika soda punktus sakarā ar laika normas izmaiņām. 

1.3. Ja laika norma tiek palielināta, tā nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt laiku, kas 
attiecas uz maršruta maksimālo garumu. 

2. Soda punkti 
2.1. Ja dalībnieks ir iegājis sacensību laukumā, taču nešķērso starta līniju 45 sekunžu 

laikā kopš starta signāla atskanēšanas, tiek sākta laika uzskaite. 
2.2. Ja dalībnieks kavējas ieiet sacensību laukumā, kad maršruts ir gatavs, Tiesnešu 

kolēģijas priekšsēdētājs signalizē ar zvanu, lai informētu dalībnieka startu. Ja 
dalībnieks neienāk laukumā 45 sekunžu laikā kopš pirmā signāla, tas tiek 
zvanīts vēlreiz, un tad šis dalībnieks tiek izslēgts. 

2.3. Dalībnieki, kas startē un izbrauc šķērsli, pirms ir atskanējis starta signāls, saņem 
10 soda punktus, un tiem ir jāstartē vēlreiz. 
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2.4. Starta un finiša līnijas tiek neitralizētas un ir pieejamas šķērsošanai no brīža, kad 
dalībnieks ir šķērsojis starta līniju, un līdz brīdim, kad tas ir izgājis pēdējo šķērsli. 

2.5. Par viena vai abu atsevišķā šķēršļa bumbiņu nogāšanu un saliktā šķēršļa viena vai 
abu bumbiņu, vai elementa nogāšanu par katru atgadījumu tiek piešķirti 3 soda 
punkti. 

2.6. Bumbiņas vai bumbiņu nogāšana vai nu pie A vai B ūdens, vai tilta    šķēršļa sodāma 
ar 3 soda punktiem par katru konusu pāri. 

2.7. Palīgiem jāpaliek savā vietā laikā no starta līdz finiša līnijai. Soda punkti aprakstīti 
981. pantā. 

2.8. Pēc pēdējā šķēršļa izbraukšanas dalībniekam jāšķērso finiša līnija tā, lai sarkanais 
karogs ir labajā, bet baltais – kreisajā pusē. 

2.9. Dalībnieks var izbraukt starp atvērta salikta šķēršļa elementiem, šķērsojot laukumu 
starp šķēršļiem, par to nesaņemot soda punktus. Ja šādā gadījumā daļa šķēršļa tiek 
nogāzta, skatīt 981. pantu. 

2.10. Ja pajūgs apgāžas, dalībnieks tiek izslēgts. 
3. Kļūda maršrutā 
3.1. Tiek uzskatīts, ka dalībnieks ir izbraucis šķērsli, kad visa ekipāža ir izbraukusi starp 

marķieriem. 
3.2. Ja dalībnieks cenšas izbraukt cauri šķērslim nepareizā secībā vai virzienā, Tiesnešu 

kolēģijas priekšsēdētājam jāpagaida, līdz ekipāža ir pilnībā nepareizi izbraukusi 
šķērsli, pirms signalizēt ar zvanu. Tad dalībnieks ir izslēgts. 

3.3. Ja dalībnieks nogāž vai izkustina jebkuru daļu tādam šķērslim, ko tas jau ir izbraucis, 
dalībniekam tiek piešķirti 3 soda punkti. 

3.4. Ja kāda daļa šķērslim, kas seko konkrētajā brīdī brauktajam šķērslim, tiek 
izkustināta vai nogāzta, tad Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājs signalizē ar zvanu un 
aptur laika uzskaiti, līdz šķērslis tiek atjaunots. Dalībnieks par to saņem 3 soda 
punktus un kopējam laikam tiek pieskaitītas 10 sekundes. Tiek dots signāls ar 
zvanu, lai informētu dalībnieku par maršruta gatavību, un laika uzskaite tiek 
atsākta, kad dalībnieks sasniedz nākamo maršruta šķērsli, lai turpinātu maršrutu. 

3.5. Ja Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājs signalizē ar svilpi/zvanu, kamēr dalībnieks 
atrodas maršrutā, dalībniekam nekavējoties ir jāapstājas. Ja dalībnieks neapstājas, 
Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājs otrreiz signalizē ar svilpi/zvanu. Ja dalībnieks vēl 
arvien neapstājas, tas tiek izslēgts. Palīgs drīkst pateikt dalībniekam, ka ir 
atskanējusi svilpe/zvans. 

3.6. Ja Tiesnešiem rodas šaubas par to, vai šķērslis ir atbilstoši izbraukts, dalībniekam 
ļauj pabeigt maršrutu, un tad tiesneši var pieņemt lēmumu. 

4. Šķēršļa atjaunošana 
4.1. Ja dalībnieks nogāž kādu šķēršļa daļu zirga nepaklausības vai atteikšanas laikā, tiks 

signalizēts ar zvanu un apstādināts laiks, lai šķērsli var atjaunot, un dalībnieka 
laikam pieskaita klāt 10 sekundes papildus jebkādiem soda punktiem par zirga 
nepaklausību (taču ne par elementiem, kas nogāzti Nepaklausības laikā). 

4.2. Kad šķērslis ir atjaunots, tiek dots zvana signāls, un dalībniekam ir vēlreiz pilnībā 
jāizbrauc konkrētais šķērslis un jāturpina braukšana maršrutā. Laika uzskaite 
atsākas, kad dalībnieks sasniedz atjaunoto šķērsli. Sods par braukšanas uzsākšanu, 
pirms atskanējis zvans, ir izslēgšana. 

4.3. Ja dalībnieks nogāž kādu no saliktā šķēršļa daļām pirms kāda elementa, ko tas tajā 
brīdī brauc, vai izlaužas cauri saliktajam šķērslim, nogāžot kādu elementu, tiek dots 
zvana signāls, laiks tiek apturēts, lai atjaunotu šķērsli, un pie dalībnieka laika 
pieskaita 10 sekundes, ko pieskaita dalībnieka kopējam laikam. Dalībnieks tiek 
sodīts par zirga nepaklausību, taču ne par elementu nogāšanu Nepaklausības laikā 

5. Bojāts aizjūgs 
5.1. Ja maršruta laikā, pēc tam, kad dalībnieks ir startējis, atvienojas dīsele, ilksis, groži, 

streņģes, dīseles siksnas vai ķēdes vai zirga kājas ir pāri dīselei, streņģēm, ilksīm vai 
zveņģelei, Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājam jādod zvana signāls un jāaptur laiks. 



61 
 

Dalībnieks liek palīgam(-iem) novērst problēmu un saņem sodu par palīga 
izkāpšanu. Pēc tam, kad situācija ir atrisināta un palīgs atgriezies savā vietā, 
Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājs dod zvana signālu un atsāk laika uzskaiti. 

6. Dalībnieku un palīgu izkāpšana 
6.1. Par katru reizi, kad dalībnieks (braucējs) izkāpj, tiek piešķirti 20 soda punkti. 
6.2. Dalībniekam soda punkti tiek piešķirti par katru reizi, kad izkāpj viens vai abi palīgi. 

5 soda punkti par pirmo gadījumu, 10 soda punkti par otro gadījumu. Par trešo 
gadījumu dalībnieks tiek izslēgts. 

6.3. Palīgam ir jāatrodas ratos, kamēr brauc cauri katram šķērslim. Soda sankcijas par 
palīga(-u) izkāpšanu, lai palīdzētu izbraukt šķērsli, vedot zirgu pie iemauktiem, 
kamēr tas vēl ir iejūgts ratos, skatīt 981. pantu. Palīgam(-iem) pirms nākamā 
šķēršļa jābūt ratos. 

7. Nepaklausība 
7.1. Šādas situācijas tiek uzskatītas par nepaklausību: 
a) Dalībnieks mēģina veikt šķērsli, un pēdējā brīdī viņa zirgs sviežas sāņus neaizskarot 

nevienu no šķēršļa daļām. 
b) zirgs skrien prom vai pēc Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētāja domām dalībnieks ir 

zaudējis kontroli pār zirgu. 
c) visa ekipāža pilnībā apstājas, zirgiem vai nu atkāpjoties, vai ne, jebkurā brīdī 

maršrutā, pirms šķēršļa vai atrodoties tajā, vai Saliktā šķērslī – neatkarīgi no tā, vai 
tiek nogāzts kāds elements. 

d) visa ekipāža neizbrauc cauri šķērslim pilnībā, dalībnieks pamet Salikto šķēršļi, to 
nepabeidzot, riņķo tajā vai atkāpjas jebkurā vietā starp starta un finiša līniju. 

7.2. Par pirmo zirga nepaklausību tiek piešķirti 5 soda punkti, par otro – 10, savukārt 
trešajā reizē dalībnieks tiek izslēgts. Soda punkti par nepaklausību summējas, 
neatkarīgi no maršruta vietas, kurā tie tiek piešķirti. 

7.3. Ja atsevišķā šķērslī notiek nepaklausība, t.i., visa ekipāža neizbrauc starp 
marķieriem, dalībniekam ir vēlreiz jāizbrauc šķērslis. Zvans tiek dots tikai tad, ja 
daļa šķēršļa tiek nogāzta (skat. 975.4. punktu). 

7.4. Nepaklausības gadījumā saliktā šķērslī, nenogāžot elementus, dalībnieks turpina 
braukt un saņem sodu par nepaklausību (skat. iepriekš). 

7.5. Ja nepaklausības rezultātā tiek nogāzts elements saliktajā šķērslī (piem., izskriešana 
pie C un bumbas izkustināšana), tiesnesis signalizē ar zvanu, maršruta veikšana tiek 
apturēta, laiks apstādināts un šķērslis – atjaunots. Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājs 
atkārtoti signalizē ar zvanu, dalībniekam jāatsāk braukšana pie saliktā šķēršļa A 
daļas, un laika uzskaite sākas, kad zirga deguns šķērso saliktā šķēršļa A daļas līniju. 
10 sekundes par šķēršļa atjaunošanu tiek pieskaitītas vienreiz. 

7.6. Ja notiek nepaklausība pie jebkura šķēršļa un tiek nogāzta kāda šā šķēršļa daļa, 
dalībnieks saņem soda punktus par nepaklausību, savukārt par šķēršļa atjaunošanu 
tiek pieskaitītas 10 sekundes. 

8. Pretošanās 
8.1. Par zirga pretošanos uzskata situāciju, kad tas jebkurā brīdī vai jebkāda iemesla dēļ 

atsakās kustēties uz priekšu (vai nu ar atkāpšanos, vai bez), griežas riņķī, slejas 
pakaļkājās. Šādu rīcību soda tāpat kā nepaklausību (skat. 975.7. punktu). 

9. Laika uzskaite 
9.1. Katra dalībnieka laiks tiek uzņemts ar hronometru vai elektronisko laika 

uzņemšanas ierīci, no brīža, kad vadošo zirgu deguns šķērso starta līniju, līdz 
brīdim, kad vadošo zirgu deguns šķērso finiša līniju, taču soda punktus dalībnieks 
var saņemt, kamēr visa ekipāža nav šķērsojusi finiša līniju. 

9.2. Elektroniskā laika uzņemšana jāveic čempionātos un CAIO sacensībās. Ja vien 
iespējams, vajadzētu nodrošināt dalībniekiem digitālu ekrānu rezultātu 
atspoguļošanai. 

9.3. Laiks jāuzņem ar precizitāti līdz sekundes simtdaļām. 
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9.4. Laika ierobežojums ir divreiz lielāks par atļauto laika normu. Laika ierobežojuma 
pārsniegšanas gadījumā dalībnieks tiek izslēgts. 

9.5. Atļautā laika norma tiek aprēķināta, izmantojot šādus ātrumus, izteiktus metros 
minūtē (izņemot sacensības uz laiku 978. pants un bērnu sacensības un Para-
pajūgu braukšana): 

 
Klase (zirgi) Maršruts Klase (poniji) Maršruts 
Četrjūgs 240 Četrjūgs 240 
Divjūgs 250 Divjūgs 250 
Vienjūgs 250 Vienjūgs 260 
 

9.6. Soda punkti par laika normas pārsniegšanu: laiks, kas pārsniedz laika normu, 
sekundes simtdaļās, reizināts ar 0,5. Soda punkti tiek aprēķināti līdz divām 
decimāldaļām. 

 

976. pants Sacensības uz kļūdām 
1. Definīcija: 
1.1. Sacensības uz kļūdām ir sacensības, kurās tiek aprēķināti soda punkti un tiek ņemta 

vērā laika norma. 
2. Klasifikācija: 
2.1. Atbilstoši saņemtajam soda punktu skaitam un laikam. Ja vairāki dalībnieki 

ierindojas pirmajā vietā ar vienādu punktu skaitu, iespējams organizēt 
Pārbraukšanu, ja tas atļauts saskaņā ar nolikumu. 

977. pants Pārbraukšana 
1. Definīcija 
1.1. Pārbraukšanu var organizēt tikai sacensībās uz kļūdām ar mērķi noteikt 

klasifikāciju konusu braukšanā. 
2. Klasifikācija 
2.1. Ja pirmajā vietā ierindojas vairāki dalībnieki, kas saņēmuši vienādu soda punktu 

skaitu, ir iespējams organizēt pārbraukšanu kā sacensības uz laiku saskaņā ar 
nolikuma nosacījumiem vai nu tajā pašā maršrutā, vai arī saīsinātā maršrutā 
(maksimāli par 50 % īsākā). 

2.2. Platumu starp konusiem pēc Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētāja, tehniskā delegāta un 
maršruta izstrādātāja ieskatiem var samazināt par ne vairāk kā 10 cm. 

2.3. Ja nolikumā nav iekļauti pārbraukšanas noteikumi, dalībnieki, kuri ierindojušies 
jebkurā vietā ar vienādu soda punktu skaitu, tiek sarindoti atbilstoši laikam, kāds 
bija uzrādīts, izbraucot pirmo posmu (pamatmaršrutu). Vienāda laika un soda 
punktu gadījumā attiecīgie dalībnieki saņem dalītu vietu. 

3. Saliktie šķēršļi 
3.1. Pārbraukšanā nav pieļaujami saliktie šķēršļi. 
4. Starta kārtība 
4.1. Pārbraukšanas starta kārtība ir tāda pati kā sākotnējā posmā (pamatmaršrutā). 

978. pants Sacensības uz laiku 
1. Definīcija 
1.1. Sacensībās uz laiku visi sodi (nogāzti elementi, pārsniegts laiks, nepaklausība u.c.) 

tiek pārrēķināti soda sekundēs. 
2. Šķēršļi 
2.1. Noteikumi attiecībā uz šķēršļu skaitu, veidu un izmēriem, kā arī maršruta garumu ir 

tādi paši, kā sacensībās uz kļūdām. 
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3. Ātrums 
Zirgi Poniji 
Klase Maršruts Klase Maršruts 
Četrjūgs 240 m/min Četrjūgs 240 m/min 
Divjūgs 250 m/min Divjūgs 250 m/min 
Vienjūgs 250 m/min Vienjūgs 260 m/min 
 
4. Klasifikācija 
4.1. Klasifikāciju nosaka, pieskaitot soda sekundes laikam, kas dalībniekam bijis 

vajadzīgs, lai izbrauktu maršrutu. 
Ja pirmajā vietā ierindojas vairāki dalībnieki, rezultātu var noteikt vai nu pēc 
zemākā soda sekunžu skaita, vai ar pārbraukšanu saskaņā ar Nolikuma 
noteikumiem tādā pašā maršrutā vai arī saīsinātā maršrutā. 

979. pants Sacensības divās fāzēs 
1. Apraksts 
1.1. Šajās sacensībās maršruts sastāv no diviem posmiem, kas seko viens otram bez 

pārtraukuma vai nu ar vienādu, vai atšķirīgu ātrumu, kur pirmā posma finiša līnija 
ir otrā posma starta līnija. 

1.2. Sacensības divās fāzēs, kas organizētas atbilstoši turpmāk izklāstītajiem 
Noteikumiem, var tikt izmantotas visās konusu braukšanas sacensībās. 

2. Sacensību nosacījumi 
2.1. Pirmais posms tiek organizēts saskaņā ar Noteikumiem, kas attiecas uz „Sacensības 

uz kļūdām”, ar noteiktu laika normu, savukārt otrais posms – atbilstoši „Sacensības 
uz laiku” noteikumiem. 

2.2. Soda sankcijas abiem posmiem noteiktas 981. pantā. 
3. Šķēršļi 
3.1. Pirmajā posmā ietilpst maršruts ar 14 līdz 16 šķēršļiem un ne vairāk par diviem 

Saliktajiem šķēršļiem. Otrajā posmā ir 7 līdz 9 šķēršļi (nepārsniedzot 23 šķēršļus 
par abiem posmiem kopā). Otrajā posmā nevar uzstādīt Saliktos šķēršļus. 

3.2. Šķēršļu platums: skat. 974. pantu. 
4. Soda sankcijas 
4.1. Dalībnieki tiek apturēti, signalizējot ar zvanu, šādos gadījumos: pēc tam, kad tie ir 

izbraukuši pēdējo šķērsli, ja pirmajā posmā ir saņēmuši soda punktus; vai kad ir 
pārsniegta pirmajam posmam atvēlētā laika norma pēc pirmā posma finiša līnijas 
šķērsošanas. Pēc pirmās finiša līnijas šķērsošanas tiem ir jāapstājas, tiklīdz ir padots 
zvana signāls. 

4.2. Dalībnieki, kas pirmajā posmā nav saņēmuši soda punktus un nav pārsnieguši laika 
normu, turpina maršrutu, kas beidzas, dalībniekam šķērsojot otro finiša līniju. 

4.3. Otrais posms tiek organizēts kā „Sacensības uz laiku”. 
5. Klasifikācija 
5.1. Dalībnieki tiek ierindoti rezultātu tabulā šādā secībā: Dalībnieki, kas pabeiguši otro 

posmu: kopējais laiks otrajā posmā ietver pieskaitītos sodus, kas pārveidoti 
sekundēs. 

5.2. Tiem seko dalībnieki, kas izbraukuši tikai pirmo posmu: atbilstoši pirmā posma 
soda punktiem un laikam. 

5.3. Ja pirmajā vietā ir vairāki dalībnieki, var veikt pārbraukšanu uz laiku ar sešiem 
šķēršļiem pirmajā un/vai otrajā posmā atbilstoši Nolikuma nosacījumiem. 

5.4. Dalībnieki, kas pēc pirmā posma ir apturēti, tiek sarindoti pēc dalībniekiem, kas 
piedalījušies abos posmos. 
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980. pants Sacensības ar izšķirošo posmu 
1. Apraksts 
1.1. Šajās sacensībās ietilpst divas daļas ar atšķirīgu vērtēšanu. Pirmā daļa var tikt 

izmantota visās kombinētajās sacensībās. 
2. Sacensību nosacījumi 
2.1. Pirmā daļa tiek organizēta saskaņā ar „Sacensības uz kļūdām” noteikumiem, ar 

noteiktu laika normu, savukārt otrā – saskaņā ar „Sacensības uz laiku” 
noteikumiem. 

3. Šķēršļi 
3.1. Pirmā daļa ir standarta maršruts, kā izklāstīts Noteikumos. 
3.2. Otrā daļa var būt īsāka, taču ne vairāk kā par 50 %. 
3.3. Otrās daļas (izšķirošā posma) maršruts var būt uzstādīts citā laikā (vai citā dienā) 

un vietā, un tam var būt pilnībā jauns dizains. 
3.4. Izšķirošais posms nav uzskatāms par pārbraukšanu. 
4. Dalībnieki 
4.1. Dalībnieku skaits, kas piedalās izšķirošajā posmā, ir noteikts Nolikumā. 
4.2. Starta kārtība izšķirošajā posmā sakrīt ar iepriekšējā posma starta kārtību. 
5. Soda punkti 
5.1. Variants 1. : dalībnieku sodi tiek pārnesti no pirmās daļas uz izšķirošo posmu kā 

soda sekundes. 
5.2. Variants 2.: dalībnieki sāk izšķirošo posmu no „nulles”. 
6. Klasifikācija 
6.1. Variants1.: dalībnieki tiek sarindoti atbilstoši viņu kopējam laikam. Tas ietver 

braukšanas laiku, plus soda sekundes par apgāztiem elementiem utt., un laika 
pārsniegšanu izšķirošajā posmā. 

Faktiskie pirmajā daļā saņemtie soda punkti tiek pārvērsti soda sekundēs un tad 
pieskaitīti klāt izšķirošā posma rezultātam, tādējādi veidojot kopējo laiku. 

6.2. Variants 2.: dalībnieki tiek sarindoti atbilstoši braukšanas laikam, kam pieskaitītas 
klāt soda sekundes par apgāztiem elementiem utt., un laika pārsniegšanu 
izšķirošajā posmā. 

6.3. Neizšķirta rezultāta gadījumā tiek piešķirtas vienādas (dalītas) vietas. 

981. pants Konusu braukšanas sodu kopsavilkums 
1. Dalībniekam iespējams sekojoši soda punkti: 

Apraksts Atsauces 
pants 

Sacensība uz 
kļūdām 

Sacensība uz 
laiku 

Dalībnieks ierodas 
sacensību laukumā bez 
cepures, žaketes, cimdiem 
vai priekšauta. 

928.1 5 soda punkti 5 sekundes 

Palīgs ierodas sacensību 
laukumā bez cepures, 
žaketes vai cimdiem. 

928.1.3 5 soda punkti 5 sekundes 

Braukšana bez pātagas 
sacensībās 

928.4.2. 5 soda punkti 5 sekundes 

Pātagas nokrišana vai 
nolikšana 

928.4.3. 5 soda punkti 5 sekundes 

Nav slejas ratiem bez 
bremzēm 

937.1.1. Izslēgšana Izslēgšana 

Nav slejas vienjūgiem 937.1.1 
940.1.13 
 

Izslēgšana Izslēgšana 
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Ja palīgs rīkojas ar grožiem, 
bremzēm vai izmanto 
pātagu, pirms dalībnieks ir 
šķērsojis finiša līniju. 

 
943.2.6 
 

20 soda punkti 20 sekundes 

Persona piesieta pie ratiem 
 

943.2.7 
 

Izslēgšana Izslēgšana 

Neatļauta palīdzība no 
malas. 

945.2. Izslēgšana Izslēgšana 

Braukšanas neuzsākšana 
45 sekunžu laikā, kopš 
zvana atskanēšanas 

975.1.2 
975.2.1 

Sākas laika uzskaite Sākas laika 
uzskaite 

Startēšana un šķēršļa 
izbraukšana pirms zvana 
atskanēšanas. 

975.2.3 10 soda punkti un 
atkārtots starts 

10 sekundes un 
atkārtots starts 

Nešķērso starta vai finiša 
līniju. 

975.2 
981.1 

Izslēgšana Izslēgšana 

Nogāž vienu vai divas 
bumbiņas vienā un tajā 
pašā atsevišķajā šķērslī. 

975.2.5 3 soda punkti 3 sekundes 

Elementa nogāšana saliktā 
šķērslī 

975.2. 3 soda punkti 3 sekundes 

Jebkuras šķēršļa daļas 
nogāšana pēc tam, kad tas 
ir jau izbraukts. 

975.3.3 3 soda punkti 3 sekundes 

Ratu apgāšanās 975.2.10 Izslēgšana Izslēgšana 

Ja tiek nogāzta daļa tāda 
šķēršļa, kas ir nākamais aiz 
konkrētajā brīdī brauktā 
šķēršļa, tiek padots zvana 
signāls, lai šķērslis tiktu 
atjaunots. 

975.3.4 3 soda punkti un 
pieskaitītas 
10 sekundes 

3 sekundes un 
pieskaitītas 
10 sekundes 

Šķēršļa izbraukšana 
nepareizā secībā 

975.3.2. Izslēgšana Izslēgšana 

Neapstāšanās pēc 
otrreizēja zvana signāla 
atskanēšanas 

975.3.5. Izslēgšana Izslēgšana 

Izraisīt situāciju, ka 
nepieciešams šķērsli vai 
saliktā šķēršļa daļu 
atjaunot. 

975.4.1. 3 soda punkti un 
pieskaitītas 
10 sekundes 

3 sekundes un 
pieskaitītas 
10 sekundes 

Starts, pirms atskanējis 
zvans par šķēršļa 
atjaunošanu 

975.4.2. Izslēgšana Izslēgšana 

Izkāpis dalībnieks 975.6.1. 20 soda punkti 20 sekundes 
Izkāpis palīgs(-i) 
1. reize 
2. reize 
3. reize 

975.6.2  
5 soda punkti 
10 soda punkti 
Izslēgšana 

 
5 sekundes 
10 sekundes 
Izslēgšana 

Palīgs ved zirgu cauri 
šķērslim. 

975.6.3. 25 soda punkti 25 sekundes 
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Zirga nepaklausība: 
1. reize 
2. reize 
3. reize 

975.7.2  
5 soda punkti 
10 soda punkti 
Izslēgšana 

 
 
 
Izslēgšana 

Laika normas 
pārsniegšana. 

975.9.6. Pārsniegtais laiks, 
reizināts ar 0,5 

Pārsniegtais laiks, 
reizināts ar 0,5 

Laika ierobežojuma 
pārsniegšana 

975.9.4  Izslēgšana Izslēgšana 

Palīgi stāv starp starta un 
finiša līniju 

975.2.7 
981.1 

5 soda punkti 5 sekundes 
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XIV NODAĻA  OFICIĀLIE PĀRSTĀVJI 

982. pants Izmaksas 
1. Organizācijas komiteja ir atbildīga par transporta, ēdināšanas un izmitināšanas 

izmaksām Tiesnešu kolēģijai, Veterinārajai komisijai vai FEI veterinārajam 
delegātam, tehniskajam delegātam, galvenajam stjuartam, maršruta 
izstrādātājam un FEI Para jāšanas sporta klasificētājiem (tikai Para-pajūgu 
braukšanas sacensībās) (skat. Vispārējo noteikumu 131. pantu). 

2. Sacensībās FEI oficiālajiem pārstāvjiem, kas uzskaitīti 982.1. pantā, nepieciešams 
piedāvāt dienas naudu (ieteicamā minimālā summa ir simts (100) eiro dienā). 
FEI Veterinārajai komisijai/delegātam – skat. FEI Veterināros noteikumus. 

983. pants Transports Sacensību laikā 
1. Ja nepieciešams, Organizācijas komiteja nodrošina transportu Tiesnešu kolēģijas 

priekšsēdētājam un locekļiem, Veterinārajai komisijai, tehniskajam delegātam 
un maršruta izstrādātājam un FEI Para jāšanas sporta klasificētājiem (tikai Para-
pajūgu braukšanas sacensībās). 

984. pants Interešu konflikts 
1. FEI oficiālie pārstāvji nedrīkst veikt amata pienākumus FEI sacensībās un 

vienlaikus sacensties FEI sacensībās tajā pašā klasē, tajā pašā kontinentā tā paša 
kalendārā gada ietvaros. 

2. Ja attiecībā uz kādu personu pastāv interešu konflikts, tā nedrīkst sacensībās 
veikt oficiālo amatpersonu pienākumus. 

3. Šādas personas sacensībās nedrīkst būt Tiesnešu kolēģijas vai oficiālie pārstāvji: 
3.1. Dalībnieki un zirgu īpašnieki, kas piedalās sacensībās: 
3.2. Komandu vadītāji (Chefs d’equipe), komandu oficiālie pārstāvji, regulārie treneri, 

dalībnieku darba devēji un darbinieki. Ievērot: regulārais treneris ir tāds, kas 
vairāk kā trīs dienas sešu mēnešu periodā pirms sacensībām ir trenējis 
zirgu/dalībnieku, vai arī jebkādā veidā trenējis trīs mēnešu periodā pirms 
sacensībām. 

3.3. Īpašnieku, dalībnieku, komandu vadītāju vai komandu oficiālo pārstāvju tuvi 
radinieki. 

3.4. Personas, kam ir finansiālas vai personiskas intereses attiecībā uz sacensībās 
startējošu zirgu vai dalībnieku. 

3.5. Personas, kuras darbojas kā nacionālo komandu vadītāji šajā klasē esošajā gadā. 

985. pants FEI pajūgu braukšanas oficiālo amatpersonu līmeņi  
• FEI 4. līmenis – iepriekš FEI starptautiskā oficiālā amatpersona (FEI 

Official  International) 
• FEI 3. līmenis – iepriekš FEI starptautiskais līmenis (FEI International) 
• FEI 2. līmenis – iepriekš FEI kandidāts (FEI Candidate) 

 

986. pants Tiesneši 
1. Visās starptautiska līmeņa sacensībās ir jābūt vismaz trim, taču ne vairāk par 

pieciem tiesnešiem katrā klasē. Kopā tiesneši veido sacensību Tiesnešu kolēģiju. 
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987. pants Tiesnešu kolēģijas sastāvs 
1. 1 Tiesnešu kolēģija – minimālās prasības 

Kategorija Tiesneši Tiesnešu 
kolēģijas 
priekšsēdētājs 

Ārzemju 
tiesnesis 

Tiesnešu 
kolēģija 

Čempionāti 
(visus ieceļ FEI) 

5 FEI 4. līmenis FEI 4. līmenis Viens FEI 
4. līmeņa un divi 
FEI 3. līmeņa vai 
augstāka līmeņa 

CAIO 5 FEI 4. līmenis FEI 3. līmenis vai 
augstāks 
(apstiprināts 
FEI) 

Viens FEI 
4. līmeņa un divi 
FEI 3. līmeņa vai 
augstāka līmeņa 

CAI 3* 5 FEI 3. līmenis vai 
augstāks 

FEI 3. līmenis vai 
augstāks 

Viens FEI 
3. līmeņa un divi 
FEI 2. līmeņa vai 
augstāka līmeņa 

CAI 2* Vismaz 31 FEI 3. līmenis vai 
augstāks 

FEI 2. līmenis vai 
augstāks 

Viens Augstākā 
nacionālā 
(senioru) vai 
augstāka līmeņa 
tiesnesis 

CAI 1* Vismaz 2 FEI 2. līmenis vai 
augstāks 

Nav 
piemērojams 

Viens Augstākā 
nacionālā 
(senioru) vai 
augstāka līmeņa 
tiesnesis 

1Ja tiesnešu kolēģija sastāv no četriem vai pieciem tiesnešiem , tad vismaz trijiem 
jābūt FEI tiesnešiem. 

1.1. Tiesnešu kolēģiju ieceļ Organizācijas komiteja, izņemot čempionātus, kad FEI 
nozīmē tiesnešu kolēģiju. Organizācijas komiteja var sūtīt ierosinājumu izskatīšanai 
FEI, laikā kad paraksta rīkošanas saskaņojumu. 

1.2. Senioru līmeņa nacionālie tiesneši ir tādi, kam ir vismaz 5 gadu pieredze augstākā 
nacionālā klasē. 

1.3. CAI1* sacensībās tiesnesis ar tehniskā delegāta kvalifikāciju tajās pašās sacensības 
var papildus uzņemties arī tehniskā delegāta pienākumus (skat. Tehniskā delegāta 
minimālās kvalifikācijas prasības 988. pantā). 

2. Para-pajūgu braukšana 
2.1. Vienam tiesnesim no Tiesnešu kolēģijas ir jābūt para-pajūgu braukšanas tiesāšanas 

kvalifikācijai. 
3. Tiesnešu kolēģijas pienākumi 
3.1. Tiesnešu kolēģijas pienākumi un atbildība ir noteikta Vispārējos noteikumos. 
3.2. Katram Tiesnešu kolēģijas loceklim ir tiesības un pienākums izslēgt vai diskvalificēt 

jebkuru zirgu, kas, viņaprāt, ir klibs vai nav spējīgs turpināt sacensību saskaņā ar 
903. pantu (neatbilst minētajam pantam). 

3.3. Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājs kopīgi ar tehnisko delegātu ir atbildīgs par visu 
sacensību norisi un vadību. 

3.4. Visā sacensību laikā Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājam ir vispārēja kontrole pār 
Tiesnešu kolēģijas pienākumiem un atbildību. 

3.5. Visi Tiesnešu kolēģijas locekļi tiesā manēžas braukšanu. Principā Tiesnešu kolēģijai 
nevajadzētu tiesāt vairāk par 45 manēžas braukšanas testiem dienā; taču šo skaitu 
izņēmuma situācijās var palielināt pēc Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētāja ieskatiem. 

3.6. Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājs ir atbildīgs par sacensību posmu un sacensību 
rezultātu kontroli un publiskošanu. 
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988. pants  Tehniskais delegāts 
1. Iecelšana 
1.1. Tehnisko delegātu izvēlas atbilstoši šādiem līmeņiem: 

Kategorija Tehniskais delegāts 
Čempionāti (apstiprina FEI) FEI 4. līmenis (jābūt ārzemju) 
CAIO FEI 3. vai augstāks līmenis (jābūt 

ārzemju) 
CAI 3* FEI 3. vai augstāks līmenis 
CAI 2* FEI 2. vai augstāks līmenis 
CAI 1* Augstākā nacionālā (senioru) līmeņa 

 
2. Atlase 
2.1. FEI Pajūgu braukšanas komiteja čempionātiem ieceļ ārzemju tehnisko delegātu, kas 

izvēlēts no FEI 4. līmeņa tehnisko delegātu saraksta. Organizācijas komiteja var 
sūtīt ierosinājumu izskatīšanai FEI, laikā kad paraksta rīkošanas saskaņojumu. 

2.2. CAIO sacensībās tehniskajam delegātam ir jābūt no citas valsts. 
3. Pienākumi un atbildība 
3.1. Čempionātos un CAIO sacensībās tehniskajam delegātam jāapstiprina visi 

administratīvie jautājumi no brīža, kad tas ticis iecelts, līdz sacensību beigām. 
3.2. Tehniskais delegāts pārliecinās, ka zirgu, dalībnieku un palīgu izmitināšana un 

ēdināšana, kā arī treniņu un mācību laukumi ir visādā ziņā atbilstoši. 
3.2. Tehniskais delegāts veic sacensību laukumu un maršrutu apskati, lai pārliecinātos, 

ka tehniskais aprīkojums, prasības un organizācija atbilst FEI pajūgu braukšanas 
noteikumiem un saistītajiem noteikumiem. 

3.3. Pārliecinās, ka maršruti un šķēršļi ir atbilstoši un droši un ka vietējo apstākļu 
pārzināšana nesniedz priekšrocības dalībniekiem no organizētājvalsts. 

3.4. Sniedz Organizācijas komitejai un maršruta izstrādātājam norādījumus ieviest 
izmaiņas, kas, viņaprāt, ir nepieciešamas. 

3.5. Pārliecinās, ka laika fiksētāji, laukuma novērotāji, šķēršļu tiesneši un rezultātu 
fiksētāji ir pareizi instruēti par to pienākumiem, tostarp par hronometru lietošanu 
un rādījuma nolasīšanu. 

3.6. Ziņo Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājam, ka attiecīgais maršruts ir gatavs sacensību 
uzsākšanai. 

3.7. Turpina pārraudzīt sacensību norises tehniskos aspektus, tostarp datu nosūtīšanu 
punktu skaitītājiem, pēc tam, kad Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājs ir uzņēmies 
sacensību vadību. 

4. Interešu konflikts 
4.1. Skat. Vispārējo noteikumu 158. pantu un šo Pajūgu braukšanas noteikumu 

984. pantu. 
 

989. pants Maršruta izstrādātāji 
1. Iecelšana 
1.1. Maršruta izstrādātājs jāizvēlas atbilstoši šādiem līmeņiem: 

Kategorija Maršruta izstrādātājs 
Čempionāti (apstiprina FEI) FEI 4. līmenis 
CAIO FEI 4. līmenis 
CAI 3* FEI 3. vai augstāks līmenis 
CAI 2* FEI 2. vai augstāks līmenis 
CAI 1* FEI 2. vai augstāks līmenis 
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2. Atlase 
2.1. Maršruta izstrādātājus čempionātos izvēlas no FEI 4. līmeņa maršruta izstrādātāju 

saraksta un apstiprina FEI. Organizācijas komiteja var sūtīt ierosinājumu 
izskatīšanai FEI, laikā kad paraksta rīkošanas saskaņojumu. 

2.2. Maršruta izstrādātājs katram sacensību posmam var būt viena un tā pati vai 
atšķirīgas personas. 

2.3. Maršruta izstrādātāja(-u) vārds vai vārdi publicējami sacensību nolikumā. 
2.4. Tikai maršruta izstrādātājs un tā darbinieki drīkst izmainīt vai izstrādāt jebkuru 

manēžas braukšanas laukuma, maratona distances un konusu maršruta daļu. Ja 
dalībnieks vai ar to saistītas personas cenšas jebkādā veidā ieviest izmaiņas 
Laukumā vai maršrutos, tā rezultātā dalībnieku var diskvalificēt. 

3. Pienākumi 
3.1. Tehniskā delegāta uzraudzībā maršruta izstrādātājs ir atbildīgs par: 

a) Manēžas braukšanas laukuma izplānošanu un mērīšanu. 
b) Distances plānošanu un mērīšanu un maratona šķēršļu uzstādīšanu. 
c) Konusu braukšanas maršruta izstrādi, plānošanu un mērīšanu. 

3.2. Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājs var dot rīkojumu sacensību posma uzsākšanai, 
kad tehniskais delegāts ir paziņojis, ka attiecīgais maršruts ir gatavs. 
4. Interešu konflikts 
4.1. Skat. Vispārējo noteikumu 158. pantu un šo Pajūgu braukšanas noteikumu 

984. pantu. 

990. pants Galvenais stjuarts 
1. Iecelšana 
1.1. Visos čempionātos FEI ieceļ galveno pajūgu braukšanas stjuartu, kas izvēlēts no FEI 

stjuartu saraksta ar nosacījumu, ka tas nav bijis rezidents valstī, kurā notiks 
čempionāts. Organizācijas komiteja var sūtīt ierosinājumu izskatīšanai FEI, laikā 
kad paraksta rīkošanas saskaņojumu.  

1.2. Visās citās starptautiskās sacensībās Organizācijas komiteja norīko FEI galveno 
stjuartu, izvēloties to no FEI stjuartu saraksta. 
1.3. Galveno stjuartu izvēlas atbilstoši šādiem līmeņiem: 

Kategorija Galvenais stjuarts 
Čempionāti (ieceļ FEI) FEI 3. līmenis 
CAIO FEI 3. līmenis 
CAI 3* FEI 2. vai augstāks līmenis 
CAI 2* FEI 2. vai augstāks līmenis, vai 1.līmenis 

pēc FEI piekrišanas 
CAI 1* FEI 2. vai augstāks līmenis, vai 1.līmenis 

pēc FEI piekrišanas 
 
1.4.  Stjuarti: 

Atkarībā no sacensību tipa un mēroga (saskaņā ar dalībnieku kopskaitu šajās 
sacensībās) pietiekošam stjuartu skaitam jābūt saskaņotam ar organizācijas 
komiteju, konsultējoties ar galveno stjuartu. 
Visiem stjuartu palīgiem starptautiskās sacensībās būtu vēlams jābūt vismaz 1 
līmenim. Ja tā nav tad, viņiem ir jāsaņem oficiālas instrukcijas no galvenā stjuarta, 
par savu atbildības sfēru. 
 

2. Pienākumi 
2.1. Pajūgu braukšanas stjuartu pienākumos ietilpst: 

a) Pārbaudīt un izmērīt visus ratus pēc manēžas braukšanas un konusu 
braukšanas, pie maratona B posma sākuma un pēc nepieciešamības – B posma 
beigās. 
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b) Visu zirgu mutes dzelžu pārbaude pēc manēžas braukšanas un konusu 
braukšanas, kā arī pirms maratona un pēc tā. Par neatbilstošiem mutes dzelžiem 
jāziņo Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājam. 

c) Pārbaudīt, vai dalībnieki ievēro Noteikumus, kas attiecas reklāmas izvietošanu. 
d) Ziņot Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājam par jebkādiem Noteikumu 

pārkāpumiem attiecībā uz ratiem, lampām, riepām, aizjūgu, mutes dzelžiem vai 
reklāmas izvietošanu. 

e) Veikt citus pienākumus, kā noteikts Vispārējos noteikumos un pajūgu 
braukšanas stjuartu rokasgrāmatā.  

2.2. Stjuarti vai citi oficiālie pārstāvji pēc iespējas drīzāk ziņo Tiesnešu kolēģijas 
priekšsēdētājam par visiem nežēlīgas attieksmes gadījumiem. 
2.3. Galvenajam pajūgu braukšanas stjuartam ir jābūt skaidri identificējamam visu 
sacensību laikā. 
3. Interešu konflikts 
3.1. Skat. Vispārējo noteikumu Pielikumu H un šo Pajūgu braukšanas noteikumu 
984. pantu. 

991. pants Veterinārais delegāts un Veterinārā komisija 
1. Čempionāts un CAIO 
1.1. Veterinārās komisijas sastāvs un iecelšana, kas  ir obligāta čempionātu un CAIO 

sacensību sastāvdaļa, un tās priekšsēdētāja un locekļu iecelšana ir jāveic saskaņā ar 
spēkā esošo Veterinārajiem noteikumiem. Pielikums V „FEI veterinārārstu 
norīkojums sacensībās” 

2. CAI sacensībās 
2.1. Organizācijas komitejai ir jāieceļ veterinārais delegāts, ko izvēlas no sacensību 

veterinārārstu saraksta atbilstoši Veterinārajiem noteikumiem. 

992. pants Veterināro pakalpojumu pārvaldītājs / ārstējošais 
veterinārārsts 
1. CAI sacensībās tiesnešu rīcībā ir jābūt Organizācijas komitejas ieceltam veterināro 

pakalpojumu pārvaldītājam / ārstējošam veterinārārstam, atbilstoši Veterinārajiem 
noteikumiem, ko apstiprinājis Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājs. 

2. Tiem ir vienmēr jābūt pieejamiem čempionātos un CAIO sacensībās. 

993. pants Para-pajūgu braukšanas klasificētāji 
1. Čempionāti 
1.1. FEI nozīmē vismaz  vienu (1) 2.līmeņa Galveno klasificētāju un vienu (1) 1.līmeņa 

vai augstāku klasificētājus no dažādām valstīm. 
2. CPEAI sacensības 
2.1. Starptautiskās sacensībās Organizācijas komiteja, konsultējoties ar FEI, ieceļ vismaz  

vienu (1) 2.līmeņa Galvenos klasificētājus un vienu (1) 1.līmeņa vai augstākus 
klasificētājus. 

994. pants Amatpersonu rotācija 
1. Amatpersonu rotācija: tiesnesis/tehniskais delegāts/maršruta izstrādātājs nedrīkst 

būt pildījis tiesneša/tehniskā delegāta/maršruta izstrādātāja pienākumus vienās un 
tajās pašās sacensībās vairāk par trim gadiem pēc kārtas, nepaņemot vismaz vienu 
gadu ilgu pārtraukumu. 
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1. PIELIKUMS Manēžas braukšanas laukums 

Manēžas braukšanas laukuma shēma – 100 m x 40 m 
 

 



73 
 

 

 Mazā manēžas braukšanas laukuma shēma  – 80 m x 40 m 
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Manēžas braukšanas laukuma shēma Testam 3*C H4  

 (Tests   3*A/B HP4 skat. artikulu 953.1) 
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2. PIELIKUMS Konusi: slēgti saliktie šķēršļi 
(Elementiem jābūt 20 cm–40 cm attālumā) 

1. Atsevišķs „L” 
Uzbūve: 
Balsti – 40 cm līdz 60 cm no zemes līdz šķērskoka augšpusei 
Elementi – jābūt brīviem/nenostiprinātiem; paralēliem vai perpendikulāriem 
Vienkārši vai posmaini šķērskoki; atstatums – 20 cm–40 cm 
Marķieri – sarkanu un baltu marķieru pāris, ne vairāk kā 15 cm atstatumā 
Elements <A> pie ieejas vārtiem (IN) un <<B>> pie izejas vārtiem (OUT) 
 
Zirgs: (minimālie izmēri) 
 
 Ieeja A1 A2 B1 B2 Izeja 
Vienjūgs 3 8 11 8 11 3 
Divjūgs 3 8 11 8 11 3 
Četrjūgs 4 8 12 8 12 4 
 
Ponijs: (minimālie izmēri) 
 
 Ieeja A1 A2 B1 B2 Izeja 
Vienjūgs 3 8 11 8 11 3 
Divjūgs 3 8 11 8 11 3 
Četrjūgs 3 8 11 8 11 3 
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2. Divkāršs „L” 
Uzbūve: 
Balsti – 40 cm līdz 60 cm no zemes līdz šķērskoka augšpusei 
Elementi – jābūt brīviem/nenostiprinātiem; paralēliem vai perpendikulāriem 
Vienkārši vai posmaini šķērskoki; atstatums – 20 cm–40 cm 
Marķieri – apzīmē katru posmu šādi: 
A – ne vairāk kā 15 cm no ieejas (IN) 
B – krāsaini vai aptīti šķērskoki vai marķieri uz zemes. 
C – ne vairāk kā 15 cm no izejas (OUT) 
 
Zirgs: (minimālie izmēri) 
 
 Ieeja A1 A2 B B1 B2 C C1 C2 Izeja 
Vienjūgs 3 5 9 4 10 9 4 9 5 4 
Divjūgs 3 5 9 4 10 9 4 9 5 4 
Četrjūgs 4 5 10 5 10 9 5 10 5 5 
 
 
Ponijs: (minimālie izmēri) 
 
 Ieeja A1 A2 B B1 B2 C C1 C2 Izeja 
Vienjūgs 3 5 9 4 9 9 4 9 5 4 
Divjūgs 3 5 9 4 9 9 4 9 5 4 
Četrjūgs 3 5 9 4 9 9 4 9 5 4 
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3. Atsevišķs „U” 
Uzbūve: 
Balsti – 40 cm līdz 60 cm no zemes līdz šķērskoka augšpusei 
Elementi – jābūt brīviem/nenostiprinātiem; paralēliem vai perpendikulāriem 
Vienkārši vai posmaini šķērskoki; atstatums – 20 cm–40 cm 
Marķieri – apzīmē katru posmu šādi: 
A – ne vairāk kā 15 cm no Ieejas (IN) 
B – krāsaini vai aptīti šķērskoki vai marķieri uz zemes. 
C – ārpusē, bet ne vairāk kā 15 cm attālumā no C. 
 
Zirgs: (minimālie izmēri) 
 
 Ieeja A1 B B1 B2 C1 Izeja 
Vienjūgs 3 9 4 5 7 9 4 
Divjūgs 3 9 4 5 7 9 4 
Četrjūgs 4 9 5 5 9 10 5 
 
 
Ponijs: (minimālie izmēri) 
 
 Ieeja A1 B B1 B2 C1 Izeja 
Vienjūgs 2 8 3 5 5 8 3 
Divjūgs 3 9 4 5 7 9 4 
Četrjūgs 3 9 4 5 7 9 4 
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4. Divkāršs „U” 
Uzbūve: 
Balsti – 40 cm līdz 60 cm no zemes līdz šķērskoka augšpusei 
Elementi – jābūt brīviem/nenostiprinātiem; paralēliem vai perpendikulāriem 
Vienkārši vai posmaini šķērskoki; atstatums – 20 cm–40 cm 
Marķieri – apzīmē katru posmu šādi: 
A – ne vairāk kā 15 cm no ieejas (IN) 
B, C – krāsaini vai aptīti šķērskoki vai marķieri uz zemes. 
D – ne vairāk kā 15 cm no izejas (OUT) 
 
Zirgs: (minimālie izmēri) 
 
 Ieeja A1 B B1 B2 C C1 C2 D1 Izeja 
Vienjūgs 3 12 4 8 7 4 8 8 12 4 
Divjūgs 3 12 4 8 7 4 8 8 12 4 
Četrjūgs 4 13 5 8 9 5 8 10 13 5 
 
Ponijs: (minimālie izmēri) 
 
 Ieeja A1 B B1 B2 C C1 C2 D1 Izeja 
Vienjūgs 2 9 3 6 5 3 6 6 9 3 
Divjūgs 3 12 4 8 7 4 8 8 12 4 
Četrjūgs 3 12 4 8 7 4 8 8 12 4 
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5. Kaste 
Uzbūve: 
Balsti – 40 cm līdz 60 cm no zemes līdz šķērskoka augšpusei 
Elementi – jābūt brīviem/nenostiprinātiem; paralēliem vai perpendikulāriem 
Vienkārši vai posmaini šķērskoki; atstatums – 20 cm–40 cm 
Marķieri – apzīmē katru posmu šādi: 
A – ne vairāk kā 15 cm no ieejas (IN) 
B – krāsaini vai aptīti šķērskoki vai marķieri uz zemes. 
C – ārpusē, bet ne vairāk kā 15 cm attālumā no C. 
 
Zirgs: (minimālie izmēri) 
 
 Ieeja A1 A2 B B1 B2 C1 C2 Izeja 
Vienjūgs 3 4 8 4 7 8 4 7 4 
Divjūgs 3 4 8 4 7 8 4 7 4 
Četrjūgs 4 5 9 5 8 10 5 8 5 
 
 
Ponijs: (minimālie izmēri) 
 
 Ieeja A1 A2 B B1 B2 C1 C2 Izeja 
Vienjūgs 2 3 7 3 6 6 3 6 3 
Divjūgs 3 4 8 4 7 8 4 7 4 
Četrjūgs 3 4 8 4 7 8 4 7 4 
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6. Divkāršā kaste 
Uzbūve: 
Balsti – 40 cm līdz 60 cm no zemes līdz šķērskoka augšpusei 
Elementi – jābūt brīviem/nenostiprinātiem; paralēliem vai perpendikulāriem 
Vienkārši vai posmaini šķērskoki; atstatums – 20 cm–40 cm 
Marķieri – apzīmē katru posmu šādi: 
A – ne vairāk kā 15 cm no ieejas (IN) 
B, C – krāsaini vai aptīti šķērskoki vai marķieri uz zemes. 
D – ne vairāk kā 15 cm attālumā no izejas (OUT) 
 
 
Zirgs: (minimālie izmēri) 
 
 Ieeja A1 A2 B B1 B2 C C1 C2 D1 D2 Izeja 
V 3 4 8 4 7 8 4 7 8 7 4 4 
D 3 4 8 4 7 8 4 7 8 7 4 4 
Č 4 5 9 5 8 10 5 8 10 8 5 5 

 
Ponijs: (minimālie izmēri) 
 
 Ieeja A1 A2 B B1 B2 C C1 C2 D1 D2 Izeja 
V 2 3 8 3 7 6 3 7 6 7 3 3 
D 3 4 8 4 7 8 4 7 8 7 4 4 
Č 3 4 8 4 7 8 4 7 8 7 4 4 
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3. PIELIKUMS KONUSU ŠĶĒRŠĻI: ATVĒRTI SALIKTI ŠĶĒRŠĻI 
 

1. SERPENTĪNS 
 
Attālums starp konusu pāri no centra līdz centram 

 

 
 

 Zirgiem Ponijiem 
Četrjūgs 10-12 m 8-10 m 
Divjūgs 6-8 m 6-8 m 
Vienjūgs 6-8 m 6-8 m 
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2. ZIG-ZAG: 
 
Centrālās līnijas konusiem jābūt novietotiem taisnā līnijā vai nu konusa priekšpusē, vidū 
vai aizmugurē (kā parādīts attēlā) ar marķieriem ne vairāk kā 15 cm atstatumā. 
Centrālās līnijas konusi netiek pārvietoti, savukārt ārpuses konuss tiek novietots 
nepieciešamajā ceļa platumā. 
 
Minimālais attālums  starp konusu pāri no centra līdz centram 
 Zirgiem Ponijiem 
Četrjūgs 11–13 m 9-11 m 
Divjūgs 10–12 m 9-11 m 
Vienjūgs 10-12 m 9-11 m 
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3. VILNIS: 

 

 
 
 

 Četrjūgi Divjūgi Vienjūgi 
Min. attālums starp 
konusiem 

Min. 10 
maks. 12 m 

Min. 8 
maks. 10 m 

Min. 8 
Maks. 10 m 

Konusu pāra leņķis 
pret vidējo viļņa līniju 

ap 45° ap 45° ap 45° 
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4. PIELIKUMS KONUSU ŠĶĒRSLIS: TILTS UN ŪDENS ŠĶĒRSLIS 
 
Izmēri: 
10 m x 3 m; maksimāli 35 cm augsts ar spārnveida sānu veidojumiem 
Abos galos pie tilta nepieciešami konusi ar sarkaniem un baltiem burtiem A pie ieejas un 
B – pie izejas, kas izvietoti nemainīgā 2,0 m platumā visām klasēm. 
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5. PIELIKUMS KONUSU ŠĶĒRŠĻI: ALTERNATĪVI/IZVĒLES 
KONUSI 
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6. PIELIKUMS  OKSERIS KONUSU MARŠRUTĀ  
6.1. Okseris var tikt izveidots no diviem konusu pāriem taisnā līnijā. Attālums starp 

pirmo konusu pāri un otro konusu pāri pēc maršruta sastādītāja ieskatiem var būt 
no 1.5 līdz 3m. Okseris skaitās kā vienkāršais šķērslis un par līdz četru bumbiņu 
nogāšanu okserī maksimāli var saņemt 3 soda punktus. Pirmajam konusu pārim ir 
šķēršļu numurs un jābūt atzīmētam ar sarkanu un baltu karodziņu, bet otrajam 
konusu pārim jābūt apzīmētam ar sarkanajiem un baltajiem karodziņiem. Šķērslis 
jātiesā kā vienkāršais šķērslis. Okseris var tikt šķērsots. Maksimāli pieci okseri 
atļauti konusu maršrutā. Attālumam starp diviem konusu pāriem jābūt mērītam no 
bumbiņām. 

 

 
 Attālums starp diviem konusu pāriem minimālais 1.5m maksimālais 3m. 
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7. PIELIKUMS KONUSU SPECIFIKĀCIJAS 
 
FEI apstiprinātie pajūgu braukšanas konusi izmantošanai telpās un ārā 
Konusi 

• Materiāls:  plastmasa, pietiekami stabila lietošanai un neiznīcināma 
• Augstums:  30–50 cm 
• Platforma:  apm. 400 X 425 mm 
• Leņķis:  60 ° 
• Atvere bumbai konusa augšā:   40 mm diametrā 
• Krāsa:   bez ierobežojumiem. Skat. 974.1.2. punktu — Samazināts 

attālums starp konusiem 
• 1 Minimālais konusu svars:  min. 2,5 kg 

 
Bumba: 

• Izmērs:  72 mm diametrā 
• 1 Svars:  200 g 

 
Sarkani un balti marķieri 

• Ārpus telpām:  īpaši ieteicams: pietiekami stabili lietošanai 
• Marķieri:  izmēri: 330 X 330 mm 
• Telpās:  uzmavas 

1Svars: pieļaujamas atkāpes +/- 5 % robežās 
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8. PIELIKUMS PARA-PAJŪGU BRAUKŠANA 
  

1. Para-pajūgu braukšanas sacensības 
1.1.  Starptautisko para-pajūgu braukšanas sacensību mērķis ir nodrošināt un attīstīt 

sacensību iespējas braucējiem ar īpašām vajadzībām. 
1.2. Lai klasificētu dalībniekus un piešķirtu tiem Funkcionālo Profilu un Pakāpi, dodot 

iespēju sacensties uz vienotas bāzes, izmantojot atļautos kompensējošos līdzekļus, 
atbilstoši noteiktajai invaliditātes pakāpei. 

1.3. Para-pajūgu braukšanas dalībniekiem ir atļauts sacensties FEI Pajūgu braukšanas 
sacensības izmantojot atļautos kompensējošos līdzekļus, atbilstoši noteiktajai 
invaliditātes pakāpei, kā ir noteikts FEI Para-pajūgu braukšanas dalībnieku 
klasifikācijas sarakstā. 

2. Para-jāšanas sporta dalībnieku klasifikācija 
2.1. Lai Dalībnieks varētu piedalīties, fiziskajiem traucējumiem ir jābūt pastāvīgiem, 

pārbaudāmiem un izmērāmiem, kā arī apstiprinātiem ar medicīniskiem 
pierādījumiem un kas atbilst minimālajiem traucējumu kritērijiem, kā aprakstīts 
FEI Para-pajūgu Klasifikācijas noteikumos. 

2.2. Pirms dalībnieki piedalās sacensībās, tiem jāiziet dalībnieku novērtējums, ko veic 
divi FEI akreditēti Para-jāšanas sporta klasificētāji. Dalībniekam tiks piešķirta 
sacensību dalības pakāpe, kas balstīta uz to Funkcionālo profili, kā ir aprakstīts FEI 
Para-jāšanas sporta klasifikācijas noteikumos. Funkcionālais profils var tikt 
pārvērtēts vai pārskatīts vairāk kā vienu reizi. 

2.3. Atbilstoši klasifikācijai dalībniekam tiek piešķirts novērošanas novērtējuma kods 
(Tracking Code of Observation Assessment) (OA) vai pakāpes statusa pārskats  (R) 
vai apstiprinājums (C) un visa attiecīgā informācija tiek iekļauta aktīvo para-pajūgu 
braukšanas klasifikācijas sarakstā un publicēta FEI mājaslapā. 

2.4. Ja nepieciešams klasificētāji var tikt pieaicināti 24 stundas pirms izlozes. Visiem 
jaunajiem dalībniekiem, dalībniekiem ar pārskatītu pakāpes statusu vai pārskatītu 
ar fiksētā pārskata datumu, kam beidzies termiņš vai tiem, kam ir apstiprinājuma 
status, kas piešķirts re-klasifikācijai, ir jāveic novērtējums pirms izlozes. 
Klasificētājiem ir jābūt atvēlētām laikam, lai to veiktu un jāinformē  organizācijas 
komitejai par novērtējuma rezultātiem un jāinformē attiecīgās amatpersonas par 
attiecīgajiem līdzekļiem, kurus dalībnieks izmantos. 

2.5. Visas saistošā ziņas, kas attiecas uz dalībnieku klasifikāciju un dalībniekam 
nepieciešamie kompensējošie līdzekļi ir jāiekļauj aktīvo para-pajūgu braukšanas 
klasifikācijas sarakstā un publicēta FEI mājaslapā. 

2.6. Protestiem un apelācijām saistībā ar dalībnieku klasifikāciju ir jānotiek saskaņā ar 
FEI procedūrām ka noteikts FEI-para jāšanas sporta klasifikācijas noteikumos 

Saites uz  FEI mājaslapu: 
Vadlīnijas klasifikācijas organizēšanai para jāšanas sporta sacensībās 
FEI Para jāšanas sporta klasifikācijas noteikumi 
Aktīvo para-pajūgu braukšanas sacensību dalībnieku klasifikācijas saraksts  
 

3.Pakāpes  
Dalībnieki tiek iedalīti 2 pakāpēs: I pakāpe un II pakāpe. 
II pakāpes dalībniekiem ir lielākas funkcionālās spējas kā I pakāpes para-pajūgu 
braucējiem. 

4. Klases  
Para-pajūgu braucējs drīkst pieteikties augstākā pakāpē, nekā norādīts viņa klasifikācijā. 
Para-pajūgu braucējs nedrīkst piedalīties zemākā pakāpē, nekā norādīts viņa 
klasifikācijā. 
I pakāpes dalībnieki un II pakāpes dalībnieki jābūt dažādās klasēs. 

5. Tiesības piedalīties 

https://inside.fei.org/sites/default/files/Guidelines%20for%20organising%20Classification%20at%20Para%20Equestrian%20Events_0.pdf
https://inside.fei.org/fei/disc/para-dressage/classification
https://inside.fei.org/system/files/PEA%20Athletes%20Classification%20Master%20list_with_details_19.12.2019.pdf
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Tikai tie dalībnieki ar funkcionāliem traucējumiem, kas patstāvīgi, atbilstoši FEI 
Noteikumiem spēj veikt manēžas braukšanas, konusu braukšanas un maratona 
disciplīnu, drīkst sacensties. 
Dalībnieka funkcionalitātes profils un pakāpe tiek norādīta uz pieteikuma veidlapas, 
programmā un rezultātu tablo.  
Sacensību organizācijas komiteja un tehniskajam delegātam ir tiesības liegt dalībniekam 
piedalīties sacensībās, taču ir jāsniedz rakstveida pamatojums atteikumam. 
6. Zirgi  
Para-pajūgu braucēji drīkst izmantot zirgu vai poniju. Izvēle jānorāda pieteikuma 
veidlapā. 
7. Ekipējums 

7.1.  Ja para-pajūgu braucējs vēlas pārvietoties ratiņkrēslā, tam jābūt droši 
nostiprinātam. Ratiņkrēsla siksnām un stiprinājumiem jābūt aprīkotam ar kādu 
no „ātrās attaisīšanas sistēmas” variācijām. Drošības nolūkos ir atļauts izmantot 
sānu spilvenus, īpašus sēdekļus (shell seats), paaugstinātas sēdekļu sānu malas 
un roku balstus. 

7.2.  Para-pajūgu braucējam jāspēj brīvi izkrist no ratiem. 
Atbalsta nolūkos para-pajūgu braucējs var būt piestiprināts ratiem, ar klēpja jostu 
vai četru punktu jostu, bet tam nepieciešama „ātrās attaisīšanas sistēmas”. Pirms 
manēžas braukšanas un maratona galvenajam stjuartam, atbalstošie līdzekļi ar 
„ātrās attaisīšanas sistēmām” ir jāpārbauda. 
7.3.  Groži nekādā veidā nedrīkst būt piestiprināti para-pajūgu braucējam, kas var 

aizkavēt brīvu para-pajūgu braucēja izkrišanu no ratiem. 
7.4. Nav atļauts izmanto otru grožu komplektu vai dalītos grožus. 
7.5. Para-pajūgu braucējs var braukt ar vienu vai divām rokām. 
7.6. Para-pajūgu braucējam ir atļauts izpildīt ar vienu roku braucamās figūras veikt 

ar divām rokām, ja tas ir norādīts aktīvo para-pajūgu braukšanas klasifikācijas 
sarakstā atbilstoši dalībnieku klasifikācijā. 

8 . Kompensējošie līdzekļi 
8.1. Standarta kompensējošie līdzekļi ir līdzekļi vai ekipējums,  citi nevis  aizjūgus, ratus 

vai citu ekipējumu, kas norādīts FEI Pajūgu braukšanas noteikumos, kurus var 
izmantot visu funkcionālo profilu atlēti. Standarta kompensējošos līdzekļus ir 
atļauts izmantot viesiem atlētiem un tie jānorāda aktīvo para-pajūgu braukšanas 
klasifikācijas sarakstā, ņemot vērā klasifikācijas novērtējumu. 
• Klēpja jostu tur palīgs vai jostai ir ātrās attaisīšanas mehānisms. 
• Sveicināties tikai ar galvu (SWHO): 

Para-pajūgu braucējs drīkst sveicināt tikai ar galvu tā, ka kontakts ar 
grožiem tiek uzturēts visu laiku. 

• Rokas bremze 
• Maršruta apskatei tiek izmantots motorizēts transporta līdzeklis. 

8.2. Profilam specifiskie kompensējošie līdzekļi ir līdzekļi vai ekipējums, citi nevis 
apstiprinātais aizjūgs, rati vai ekipējums, kurus var izmantot noteiktie profili un 
tiem jābūt atzīmētiem FEI klasifikācijas sarakstā, atbilstoši klasifikācijas 
novērtējumam. Skatīt FEI klasificētāju rokasgrāmatas punkts 15.2., lai uzzinātu 
vairāk par profilu kompensējošiem līdzekļiem. 
•  Četru punktu jostu, ko tur palīgs vai josta ar  ātrās attaisīšanas mehānismu 
• Groži ar cilpām vai mezgliem 
• Grožus savienojošais stienis 
• Siksna uz pātagas 
• Ir/nav pielāgotais cimds/i 
• Pātagu tur/izmanto palīgs 
• Bremzes izmanto palīgs 
• Siksna uz pēdām vai kājām 
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• Palīgs tur pirkstu cilpu 
Ja aktīvo para-pajūgu braukšanas klasifikācijas sarakstā nav noteikts, tad par 
katru reizi, kad palīgs izmanto bremzes un/vai pātagu tiek sodīts ar 20 soda 
punktiem. 

8.3. Nestandarta kompensējošie līdzekļi, citi, nekā noteikts iepriekš, kas individuāli 
nepieciešami dalībniekam un noteikums atsevišķi nav aprakstīti. Šis līdzeklis ir 
aprakstīts īpaši dalībniekam, lai nodrošinātu, ka var braukt nesniedzot  
priekšrocības salīdzinājumā ar citiem tā paša profila un pakāpes braucējiem. 
Šie līdzekļi var ietver standarta vai profilam specifisko kompensējošo līdzekļu 
modifikācijas vai kādu no nestandarta ekipējuma, kas īpaši pielāgots 
dalībniekam. Nestandarta kompensējošo līdzekļu izmantošanu jāapstiprina 
para-pajūgu braukšanas darba grupai. 

8.3.1. Nestandarta kompensējošo līdzekļu izmantošanu jāapstiprina para-pajūgu 
braukšanas darba grupai pirms sacensībā, kurās šis līdzeklis tiks izmantots. 
Jebkurš šāds pieprasījums rakstiski jāiesniedz FEI kopā ar atbalstošo 
dokumentāciju (medicīniskā dokumentācija, līdzekļa apraksts, foto, video 
utt.) vismaz divas nedēļa pirms dienas, kad paredzēta zirgu izvade 
sacensībās, kurās tas tiks izmantots. Ja FEI Para-pajūgu braukšanas darba 
grupa apstiprina, tad līdzeklis braucējam tiek pievienots aktīvo para-
pajūgu braukšanas klasifikācijas sarakstā. 

8.3.2. Dalībniekiem, kuri iepriekš nav izgājuši klasifikācijas novērtējumu, 
pirmajās sacensībās (kur tie tiek klasificēti) nestandarta kompensējošie 
līdzekļi jāapstiprina tehniskajam delegātam, galvenajam stjuartam, 
galvenajam klasificētājam un tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājam. 
Izmantošanai turpmākajās sacensībās FEI Para-pajūgu braukšanas darba 
grupai jāiesniedz pilns pieprasījums un līdzekļi jānorāda aktīvo para-
pajūgu braukšanas klasifikācijas sarakstā. 
 
 

9. Palīdzība  
Galīgo atbildību par atļautās palīdzības izmantošanu uzņemas para-pajūgu braucējs. 

9.1. Palīgam ir jābūt vecākam par 18 gadiem. NF jānodrošina, ka palīgam ir zināšanas 
pajūgu braukšanā. 

9.2. I pakāpes braucējam ratos jābūt palīgam. Manēžas braukšanā un konusu 
braukšanā papildu palīgam jābūt pieejama laukuma ārpusē, lai asistētu katram I 
pakāpes para-pajūgu braucējam. 

9.3. Maratona A posmā papildu palīgs drīkst pavadīt I pakāpes para-pajūgu braucēju 
esot ratos vai sekojot ratiem ar velosipēdu, mopēdu ATV (kvadraciklu) vai 
tamlīdzīgu transporta līdzekli. 

9.4. Maratona B posmā visiem I pakāpes braucējiem nepieciešams papildus palīgs 
ratos vai komandas biedram drīkst sekot ratiem ar velosipēdu, mopēdu ATV 
(kvadraciklu) vai tamlīdzīgu transporta līdzekli. 
Komandas biedriem ar velosipēdiem vai mopēdiem un tam līdzīgi, nav atļauts 
braukt caur  šķēršļiem, tiem jāgaida līdz para-pajūgu braucējs pabeigs šķērsli, 
pirms turpināt tālāk. 

10. Zāles  
Visiem zirgiem un ponijiem var tikt veikts dopinga tests. 

 
11. Pieteikums Pasaules vienjūgu čempionātam para-pajūgu braukšanā 

(skat.925.pants) 
11.1. Katra Nacionālā federācija var pieteikt ne vairāk kā sešus para-pajūgu braucējus 

vienjūgos ar ne vairāk kā diviem zirgiem katram dalībniekam izvirzīto dalībnieku 
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sarakstā un trīs para-pajūgu braucējus vienjūgos ar ne vairāk kā vienu zirgu 
katram dalībniekam apstiprināto dalībnieku sarakstā.  

11.2. Katrā komandā jābūt vismaz vienam (1) I pakāpes dalībniekam. 
11.3. Ja Nacionālā federācija uz sacensībām var nosūtīt tikai divus para-pajūgu 

braucējus, tie jāpiesaka kā komanda. 
11.4. Nacionālajai federācijai ir tiesības nosūtīt atbildīgo par komandu (Chef d’Equipe) 

un veterinārārstu, kuriem abiem tiek piešķirtas tādas pašas privilēģijas kā para-
pajūgu braukšanas sacensību dalībniekiem. 

11.5. Nacionālā federācija, kas nevar nosūtīt komandu, var pieteikt vienu individuālu 
dalībnieku saskaņā ar 912. panta nosacījumiem. 

11.6. Nacionālajai komandai var pieteikt vienu rezerves zirgu no nominēto dalībnieku 
saraksta. Para-pajūgu braucējs, kurš izmanto rezerves zirgu, var tikt pieņemts 
individuālajā, kā arī komandu sacensībām. Rezerves zirgu var izmantot tikai vienu 
reizi, ne vēlāk kā vienu stundu pirms starta manēžas braukšanā, iepriekš par to 
rakstveidā paziņojot organizatoriem. 

12. Papildu prasības Organizācijas komitejai: 
12.1. Rezultātu tablo un tās operators. Rezultātu tablo izmēram un novietojumam 

jābūt tādam, lai to varētu viegli redzēt gan stāvot, gan sēžot ratiņkrēslā. 
12.2. Transporta menedžeris dalībniekiem un piemēroti transportlīdzekļi sacensību 

braucēju, sponsoru un amatpersonu pārvadāšanai un neatliekamās palīdzības 
transportam. 

12.3. Ratiņkrēsliem paredzētas rampas visām ēkām un telpām, kuras izmanto 
dalībnieki. 

13. Starta kārtība maratonā (948. pants) 
Maratonā poniji var startēt pirms zirgiem pēc OK vai tehniskā delegāta ieskatiem, bet 
starta kārtībai katrā klasē jābūt saskaņā ar 948. pantu. 
14. Konusi  
Atļautais laiks tiek aprēķināts ātrumam 230 m/min gan zirgiem, gan ponijiem. 
Pārbraukšanā tiek izmantots ātrums 240 m/min. 
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9. PIELIKUMS APBALVOJUMI 
 
Pasaules vai kontinentālos čempionātos apbalvojumi var tikt izsniegti dalībniekiem, kuri 
ir pabeiguši visas trīs disciplīnas (bez izstāšanās, diskvalifikācijas vai  izslēgšanas) pēc 
sekojošas kārtības: 

a) seši zelta komplekti 
b) četri sudraba komplekti 
c) divi bronzas komplekti 

 
Pilnu privilēģiju aprakstu lūdzu skatīt FEI vispārējos noteikumos 132. pants.  
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10. PIELIKUMS DEFINĪCIJAS 
 
Bērni: Skatīt Vispārējo noteikumu A pielikumu – Definīcijas. 
Disciplīna: Pajūgu braukšanas sacensību posms: manēžas braukšana, maratons, konusi 
un kombinētā maratona-konusu braukšana. 
Izkāpšana: Tīša dalībnieka vai palīga izkāpšana no pajūga vai dalībnieka vai palīga 
nejauša izkāpšana (izkrišana) no pajūga. 
Pieteikums: Pajūgu braukšanā – dalībnieka, zirgu, palīgu, aizjūga un ratu izveidota 
vienība, kas piemērota ekipāžas izveidei atbilstoši šiem noteikumiem. 
Sacensību amatpersona: Skatīt Vispārējos noteikumus un 3. pielikumu. 
Zirgs: VI nodaļā raksturots zirgs vai ponijs, kam atļauts piedalīties sacensībās. 
Jaunietis: Skatīt Vispārējo noteikumu A pielikumu – Definīcijas. 
Organizācijas komiteja: Skatīt Vispārējos noteikumus. 
Sacensību laiks: Skatīt Vispārējo noteikumu A pielikumu – Definīcijas. 
Nolikums: FEI apstiprināts oficiālas formas dokuments, kas satur atbilstošo informāciju 
par sacensībām, ieskaitot arī sacensību datumus un norises vietu, pieteikumu 
iesniegšanas datumus, sacensību disciplīnas un programmu, dalībnieku kategorijas, 
valstis un citu attiecīgo informāciju par uzaicinātajiem dalībniekiem un zirgiem, 
pieejamajiem staļļiem un naktsmītņu vietām, balvu vērtību un sadalīšanas norisi, kā arī 
citu uz sacensībām attiecināmu informāciju. 
Sacensību vieta: Visa sacensībām izmantotā teritorija, kas paredzēta sacensību 
disciplīnām, treniņiem un iesildīšanās vingrinājumiem, zirgu novietošanai un ratu 
novietošanai. 
Ekipāža: Rati kopā ar zirgiem, aizjūgu, dalībnieku un palīgiem. 
Jaunie braucēji: Skatīt Vispārējo noteikumu A pielikumu – Definīcijas. 
 


