
FEI Pajūgu braukšana – Seniori – Tests 3*B 

 

   
 
 

1  

A-X 
X 

Iebraukt darba rikšos 
Apstāties, sveicināt 

Braukšana taisni pa centra līniju, 
pāreja uz apstāšanos.  
Nekustīgums. 

   

2  

XCH Saīsināti rikši  
Pāreja uz saīsinātiem rikšiem 
Ritms, impulss, ieliekums 

   

3  
HE Paplašināti rikši  

Pāreja uz paplašinātiem rikšiem, 
impulss, ritms un līdzsvars 

   

4  

EX Saīsināti rikši, pusvolts pa kreisi, 
groži vienā rokā (skaidri redzama 
viena roka) 

Impulss, ieliekums, precizitāte    

XB Turpina ar pusvoltu pa labi, groži 
vienā rokā 

Virzienu maiņa taisni uz centra 
līnijas, figūras pareizība 

5  

BF 
FAD 

Paplašināti rikši, groži vienā rokā 
Darba rikši, groži pēc izvēles 

Pāreja uz paplašinātiem rikšiem, 
impulss 
Pāreja uz darba rikšiem, impulss, 
kontakts ieliekums 

   

6  

DS Diagonālā atvirzīšanās darba rikšos Zirgs paralēli centra līnijai, kājas 
krusto pa diagonāli, labā 
aizmugurējā kopā ar kreiso 
priekšējo, ar nelielu ieliekumu uz 
iekšpusi (pa labi) 

   

7  
SR Vidēji rikši, pusvolts pa labi 40 m  Pārejas, rāmja un soļu 

pagarināšana, impulss 
   

8  
RXVK Paplašināti rikši Pārejas, impulss, ritms, kontakts, 

pagarinājums  
   

9  

KAD 
DR 

Darba rikši 
Diagonālā atvirzīšanās darba rikšos 

Zirgs paralēli centra līnijai, kājas 
krusto pa diagonāli, kreisā 
aizmugurējā kopā ar labo 
priekšējo, ar nelielu ieliekumu uz 
iekšpusi (pa kreisi) 

   

10  
RS Vidēji rikši, pusvolts pa kreisi 40 m Pārejas, rāmja un soļu 

pagarināšana, impulss 
   

11  
SE Soļi Vienmērība, soļu kvalitāte, 

kontakts 
   

12  
EP Brīvi soļi Brīvība, vienmērīgums, 

pastiepšanās, likt pēdas pāri 
(overstepping), enerģija 

   

13  

PF 
FD 

Saīsināti rikši 
Pusvolts 20 m pa labi 

Pāreja, līdzsvars, kontakts    

14  

D 
DF 
FA 
AL 

Darba lēkši pa labi 
Pusvolts 20 m 
Darba lēkši 
Cilpa 30 m (25m) 

Pāreja, precizitāte, ieliekums, 
kontakts, ritms, „pret kalnu 
”tendence 

   

15  
L 

LX 
Saīsināti rikši 
Cilpa 20 m (15m) pa kreisi 

Pāreja, precizitāte, ieliekums, 
saīsinājums, kontakts, 
 

   

16  
X Apstāšanās 8 sekundes, braucējs uz 

centra līnijas 
Nekustīgums, uz dzelža, 
kvadrāts, pāreja uz un no 
stāvēšanas 

   

17  
XI Saīsināti rikši 

Cilpa 20 m (15m) pa labi 
Pāreja, līdzsvars, ieliekums, 
kontakts 

   

18  
I 

IC 
Saīsināti lēkši pa kreisi 
Cilpa 30 m (25 m) pa kreisi 

Saīsinājums, ritms, „pret kalnu 
”tendence 

   

19  
CH 
HXF 

Saīsināti lēkši 
Paplašināti lēkši 

Impulss, pāreja, rāmja un soļu 
pagarināšana, taisnums 

   

20  
FAK 
KE 
EX 

Darba rikši 
Paplašināti rikši 
Saīsināti rikši 

Pāreja, rāmja un soļu 
pagarināšana, impulss 

   

21  

X 
X 

Apstāšanās 
Atkāpināšana 6 soļi 

Pārejas, uz dzelža, redzams 
nekustīgums moments, uz 
dzelža, paklausība, diagonālo 
soļu kvalitāte, kontakts taisnums 

   

22  
XB 
BM 

MCH 

Saīsināti rikši 
Paplašināti rikši 
Darba rikši 

Pāreja, ritms, impulss, kontakts, 
rāmja un soļu pagarinājums 
Pāreja, ieliekums 

   

23  
HE 10 m atvirzīšanās, groži vienā rokā 

(skaidri redzama viena roka) 
Precizitāte, ieliekums, impulss    

24  
E 

EK 
Saīsināti rikši 
20 m (15m) atvirzīšanās, groži vienā 
rokā (skaidri redzama viena roka) 

Pāreja, precizitāte, ieliekums, 
saīsinājuma kvalitāte, kontakts 

   

25  

KAD 
DXG 

G 

Saīsināti rikši, groži pēc izvēles 
Paplašināti rikši 
Apstāties, sveicināt 

Ieliekums, kontakts, ritms 
Pāreja, taisnums, impulss, soļu 
kvalitāte 
Pāreja, nekustīgums, uz dzelža 

   

26 
 GAITAS Atbrīvotība un vienmērība, tīrs/ skaidrs ritms, zirga/ponija vienmērīgas 

gaitas saglabāšana 
   

27 
IMPULSS 
 

Vēlēšanās kustēties uz priekšu (aktivitāte no aizmugures, šūpojoša 
mugura, atsperīgums, elastība, spēks) 

   

28 
PAKLAUSĪBA UN VIEGLUMS 
 

Atsaucība uz vadības līdzekļiem labprātīgi un bez pretošanās. Pareizs 
ieliekums. Lokanība. Mutes dzelža pieņemšana, relatīvs pacēlums 

   

29 
BRAUCĒJS 
 

Vadības līdzekļi lietojums, grožu un pātagas turēšana, figūru un pāreju 
precizitāte, pozīcija sēdeklī 

   

ATLĒTS.......................... 
 

n°............ 

 
  

 

CAI3*  
□Z1  
□P1 

 

TIESNESIS pie 



30 
PREZENTĀCIJA 
 

Braucēja un palīga izskats, harmonizācija ar zirgiem, aizjūgu un ratiem, 
aizjūga tīrība un piemērotība 

   

   Tiesneša paraksts 
 
 
 

 
 
 
 

/300 

 
  
 

 

1. gadījums = 05 p 

2. gadījums= 10 p 

3. gadījums = izslēgšana 

Citi sodi  

 

Tiesnesis 

pie C 
Sarkanais 
Punkts 
 

Koeficients 0.5333 

10 Izcili  

9 Ļoti labi  

8 Labi  

7 Diezgan labi 

6 Apmierinoši 

5 Pietiekami 

4 Nepietiekami 

3 Diezgan slikti 

2 Slikti 

1 Ļoti slikti 

0 Nav izpildīts 

 

Visu Tiesnešu atzīmes tiks saskaitītas, reizinātas ar 0.5333, sadalītas uz 

Tiesnešu skaitu un atņemts no 160, kas dos soda punktus, kuriem pieskaita 

jebkuru no soda punktiem, ko piešķir Galvenais Tiesnesis.  

 


