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IEVADS 

Šī ir 25.versija iejādes noteikumiem (IN), kas ir spēkā no 2016.gada 1.janvāra. Noteikumos 
atrunāti arī nosacījumi U25 jātniekiem, jaunajiem jātniekiem, junioriem, poniju jātniekiem un 
bērniem. 

Ar šo publikāciju tiek atcelti visi agrāk izdotie noteikumi, kas attiecas uz šo pašu tēmu (citas 
versijas un visi citi oficiālie dokumenti). 

Lai gan šajā publikācijā ietverti detalizēti Starptautiskās Jātnieku Federācijas (SJF jeb FEI) 
noteikumi un šis buklets ietver detalizētus noteikumus starptautiskām iejādes sacensībām, tie ir 
jāskata kopā ar FEI statūtiem, FEI vispārējiem reglamentiem (VR), veterinārajiem reglamentiem 
un visiem citiem pastāvošajiem FEI noteikumiem un priekšrakstiem. 

IN nevar paredzēt katru iespējamību. Jebkuros neparedzētos vai ārkārtas apstākļos tiesnešu 
kolēģijai vai saistītai personai vai organizācijai, ir jāpieņem lēmums sportiskā garā, pēc iespējas 
precīzāk atspoguļojot IN un FEI VR nodomu. Gadījumos, kad IN ir izlaisti jautājumi, tie ir 
jāinterpretē tādā veidā, lai pilnībā atbilstu citiem šo IN nosacījumiem, citiem FEI noteikumiem, FEI 
VR, kā arī sportiskajam garam. 

IN tiek lietota vīriešu dzimte, kas jāinterpretē, iekļaujot arī sieviešu dzimti.  



FEI RĪCĪBAS KODEKSS ZIRGA AIZSARDZĪBAI 

Starptautiskā jātnieku federācija (FEI) visiem, kas ir iesaistīti starptautiskajā jāšanas sportā, 
pieprasa stingri ievērot FEI rīcības kodeksu, atzīt un ņemt vērā to, ka zirga labsajūta ir primāra un 
nekādā gadījumā nedrīkst tikt pakļauta sāncensības vai komerciālām interesēm. Šādi punkti ir 
īpaši jāievēro: 

1. Vispārēja labturība: 
 
a) Laba zirga aprūpe 

Zirga turēšana stallī un barošana jāsavieno ar vislabāko zirgu aprūpes praksi. Ir vienmēr jābūt 
pieejamam tīram un labas kvalitātes sienam, barībai un ūdenim.  

b) Treniņu metodes 

Zirgi drīkst būt pakļauti tikai tādām treniņu metodēm, kuras atbilst viņu fiziskās spējas un 
gatavības līmenim attiecīgajā disciplīnā. Nav pieļaujama varmācīgu vai bailes izraisošu metožu 
pielietošana. 

c) Kalšana un inventārs 

Rūpēm par nagiem un kalšanai jābūt augstā līmenī. Inventāram jābūt pielāgotam tā, lai 
izvairītos no sāpēm vai savainojuma riska. 

d) Transports 

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

e) Pārvadājumi 

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

2. Sagatavotība sacensībām: 
 
a) Sportiskā forma un kompetence 

Sacensībās atļauts piedalīties zirgiem un jātniekiem ar labu sportisko formu un kompetenci. 
Zirgiem jānodrošina piemērots atpūtas periods starp treniņiem un sacensībām; papildus 
atpūtas periodi jānodrošina pēc ceļošanas. 

b) Veselība 

Zirgs, kas atzīts par nepiemērotu sacensībām, nedrīkst tajās piedalīties vai turpināt piedalīties; 
šaubu gadījumā ir jāmeklē veterinārārsta padoms. 

c) Dopings un medikamenti 

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

d) Ķirurģiskas darbības 

Jebkuras ķirurģiskas darbības, kuras apdraud zirga labklājību vai citu zirgu un/vai sportistu 
drošību, nav atļautas. 

e) Grūsnas ķēves/ ķēves ar kumeļiem 

Ķēves pēc ceturtā grūsnības mēneša un ķēves ar zīdāmiem kumeļiem sacensībās nedrīkst 
piedalīties. 



f) Nepareizs vadības līdzekļu pielietojums 

Rupja dabisko vai mākslīgo zirga vadības līdzekļu (steks, pieši u.tml.) izmantošana nav 
pieļaujama. 

3. Sacensības nedrīkst kaitēt zirga labklājībai: 
 
a) Sacensību laukumi 

Zirgi ir jātrenē un tiem ir jāpiedalās sacensībās uz piemērotiem un drošiem laukumiem. Visiem 
šķēršļiem un sacensību apstākļiem jābūt radītiem, domājot par zirga drošību.  

b) Laukumu pamats 

Visiem laukumiem, kur zirgi tiek soļoti, trenēti vai piedalās sacensībās, ir jābūt veidotiem un 
izmantotiem tā, lai pēc iespējas samazinātu savainojumus izraisošos faktorus. 

c) Ekstremāli laika apstākļi 

Sacensības nedrīkst norisināties ekstremālos laika apstākļos, kas rada draudus zirga labklājībai 
vai drošībai. Jābūt nodrošinātiem apstākļiem un inventāram, lai pēc sacensībām būtu 
iespējams ātri atdzesēt zirgus. 

d) Zirgu izvietošana sacensībās 

Staļļiem jābūt drošiem, higiēniskiem, ērtiem, labi vēdināmiem un pietiekami lieliem, ņemot 
vērā zirga tipu un uzvedību. Vienmēr jābūt pieejamam ūdenim un vietai zirga noskalošanai.  

4. Humāna apiešanās ar zirgiem  
 
a) Veterinārā palīdzība 

Visās sacensībās jābūt pieejamai veterinārajai palīdzībai. Ja sacensību laikā zirgs ir traumējies 
vai pārguris, jātniekam ir jāpārtrauc dalība un zirgam ir jāveic veterinārā apskate. 

b) Veterinārās klīnikas 

Ja nepieciešams, zirgs jāved uz tuvāko veterināro klīniku, lai veiktu nepieciešamo apskati un 
ārstēšanu. Savainotiem zirgiem jau pirms transportēšanas ir jāsniedz nepieciešamā pirmā 
palīdzība. 

c) Sacensību traumas 

Sacensību incidentos iegūto traumu biežums ir jānovēro. Laukuma pamata stāvolis, sacensību 
biežums un citi riska faktori ir uzmanīgi jāizvērtē, lai atrastu veidu kā traumu skaitu 
samazināt. 

d) Eitanāzija 

Ja iegūtā trauma ir pietiekami smaga, var gadīties, ka zirgam nepieciešams humāni veikt 
eitanāziju. Šādos gadījumos veterinārārstam, cik ātri vien iespējams, jāizdara viss, lai 
samazinātu ciešanas. 

e) Pensija 

Pret zirgiem ir jāizturas iejūtīgi un humāni pēc to pensionēšanas. 

5. Izglītība 

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

Rīcības kodekss zirga aizsardzībai periodiski var tikt pārskatīts un visi interesentu viedokļi ir 
laipni gaidīti. Īpaša uzmanība tiks pievērsta jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem. FEI 
veicina turpmāko finansējumu un atbalstu zirgu labklājības izpētei. 



  



SADAĻA I   IEJĀDE 

ARTIKULS 401 IEJĀDES MĒRĶIS UN GALVENIE PRINCPI 
 

1. Iejādes mērķis ir attīstīt zirgu un izveidot „priecīgu atlētu”, to harmoniski izglītojot. 
Rezultātā zirgs top mierīgs, caurlaidīgs, atbrīvots un lokans, kā arī pašpārliecināts, 
uzmanīgs un strādāt gribošs, šādi sasniedzot ideālu saskaņu ar sportistu. 

Šīs īpašības tiek demonstrētas, ja zirgam ir: 

 brīvas un ritmiskas gaitas; 
 harmoniskas un vieglas kustības; 
 priekšdaļas vieglums un pakaļkāju aktivitāte, kas rodas dzīvīga impulsa rezultātā; 
 pakļāvīga un caurlaidīga trenzes pieņemšana, bez sasprindzinājuma un pretošanās. 
 

2. Zirgam jārada iespaids, ka tas pats pēc savas vēlēšanās veic nepieciešamās kustības. Zirgs 
ir pašpārliecināts un uzmanīgs, pilnībā pakļaujoties sportista kontrolei, saglabājot absolūtu 
taisnu jebkurā taisnvirziena kustībā un attiecīgi liecoties kustībās pa liektām līnijām. 
 

3. Soļi ir ritmiski, brīvi un neaizturēti. Rikši ir brīvi, ritmiski un aktīvi. Lēkši ir vienoti, viegli un 
līdzsvaroti. Pakaļkājas nekad nav neaktīvas vai kūtras. Zirgs reaģē uz pašiem vieglākajiem 
sportista signāliem, tādējādi kļūstot dzīvīgs visā savā ķermenī. 
 

4. Zirgam ir dzīvīgs impulss un lokanas locītavas, zirgs paklausa labprātīgi un bez 
vilcināšanās, kā arī reaģē uz visiem signāliem nosvērti un precīzi, demonstrējot dabisku un 
harmonisku līdzsvaru gan fiziski, gan psiholoģiski.  
 

5. Zirgam jebkurā darbībā, t.sk. apstājoties, ir jābūt „uz trenzes”. Tas nozīmē, ka kakls ir 
vairāk vai mazāk pacelts un lokveidīgi izliekts saskaņā ar tā brīža zirga apmācības stadiju, 
kā arī tā brīža gaitas sakopojumu vai paplašinājumu. Trenze tiek pieņemta ar vieglu un 
pastāvīgi mīkstu pakļāvīgu kontaktu. Galva ir stabilā pozīcijā, nedaudz pirms vertikāles, ar 
caurlaidīgu pakausi kā kakla augstāko daļu, un bez pretestības sportistam. 
 

6. Rikšos un lēkšos tiek demonstrēta kadence, kas rodas, kad zirgs kustās ritmiski, aktīvi un 
līdzsvaroti. Kadence ir jāsaglabā visos rikšu un lēkšu vingrinājumos, kā arī visos šo gaitu 
veidos. 
 

7. Gaitu vienmērīgums iejādē ir fundamentāls. 

ARTIKULS 402 APSTĀŠANĀS 
 

1. Apstājoties zirgam ir jāstāv sakopojumā, nekustīgam, taisnam un ar vienādi izlīdzinātu 
svaru uz visām četrām kājām. Kaklam ir jābūt paceltam un pakausim jābūt visaugstākai 
kakla daļai; purna līnijai jābūt nedaudz pirms vertikāles. Paliekot „uz trenzes” un 
saglabājot vieglu un mīkstu kontaktu ar sportista roku, zirgs drīkst neuzkrītoši gremot 
trenzi, esot gatavībā turpināt kustību no mazākās sportista komandas. Apstāšanās ir 
jānofiksē vismaz 3 sekundes. Apstāšanās ir jāparāda sasveicināšanās laikā. 
 

2. Apstāšanos sportists veic ar savu kāju un uzsēdes signālu iedarbību, ar mīkstu kontaktu, 
pārnesot zirga svaru uz pakaļkājām. Apstāšanās notiek iepriekš norādītā vietā bez 
vilcināšanās, taču arī ne aprauti. Zirgu pirms apstāšanās sagatavo ar vairākām pusieturēm 
(skat.pārejas). 
 

3. Demonstrētā gaitu kvalitāte pirms un pēc apstāšanās ir apstāšanās kvalitātes novērtējuma 
neatņemama daļa. 



 

ARTIKULS 403 SOĻI 
 

1. Soļi ir maršējoša gaita vienmērīgā ritmā ar izteiktiem četriem kāju piesitieniem pie zemes 
(četrām taktīm) ar vienādiem intervāliem starp katru piesitienu. Šis vienmērīgums ir 
apvienots ar pilnīgu atbrīvotību un tiek saglabāts visos soļu elementos. 
 

2. Kad priekškāja un pakaļkāja vienā ķermeņa pusē virzās gandrīz vienlaicīgi, soļi kļūst 
gandrīz sāniski. Šī nevienmērība, kas var pārtapt par aidinieka gaitu, ir nopietna gaitas 
kļūda. 
 

3. Soļi tiek iedalīti šādi: vidējie soļi, sakopotie soļi, plašie soļi un brīvie soļi. Vienmēr jābūt 
skaidri redzamai atšķirībai soļu garumā starp šiem soļu veidiem. 
 

3.1 Vidējie soļi. Vidēji plašuma, skaidri uzskatāmi, vienmērīgi un brīvi soļi. Zirgs soļo 
enerģiski, atbrīvoti un ar vienmērīgiem soļiem, paliekot „uz trenzes”. Pakaļkājas pie zemes 
tiek pieliktas priekšā priekškāju nospiedumiem. Sportists saglabā vieglu, mīkstu un 
nemainīgu kontaktu ar muti, ļaujot zirga kaklam un galvai dabiski kustēties. 
 

3.2 Sakopotie soļi. Zirgs apņēmīgi virzās uz priekšu ar paceltu un lokveidīgi izliektu kaklu, 
parādot skaidru spēju sevi nest un paliekot „uz trenzes”. Galvas stāvoklis ir tuvu vertikālei 
un ir mīksts kontakts ar muti. Pakaļkājas ir aktīvas ar labu locītavu darbību. Gaitai jābūt 
maršējošai, aktīvai un vienmērīgai. Tā kā locītavas tiek locītas lielākā leņķī, soļi ir īsāki un 
augstāki, taču ar lielāku aktivitāti nekā vidējos soļos. 
 

3.3 Plašie soļi. Zirgs soļo maksimāli plaši bez steigas un nezaudējot vienmērīgumu. 
Pakaļkājas pie zemes tiek izteikti pieliktas priekšā priekškāju nospiedumiem. Sportists ļauj 
zirgam izstiept kaklu un galvu (uz priekšu un uz leju), nezaudējot kontaktu ar muti un 
kontroli pār pakausi. Purnam ir skaidri jābūt pirms vertikāles. 

 

3.4 Brīvie soļi. Brīvie soļi ir relaksācijas gaita, kur zirgam tiek atļauta pilnīga brīvība nolaist 
zemāk un izstiept kaklu un galvu. Soļu plašums un garums, kur pakaļkājas pie zemes tiek 
pieliktas izteikti priekšā priekškāju nospiedumiem, ir būtiski brīvo soļu kvalitātes kritēriji. 
 



 
 
Soļi ir gaita, kam ir 4 piesitieni (taktis) ar 8 fāzēm (apvilktie cipari nozīmē katras nākamās 
kājas piesitienu). 
 

3.5 Stiepšanās garā pavadā. Šis vingrinājums parāda zirga caurlaidību, līdzsvaru, pakļāvību 
un atbrīvotību. Lai vingrinājumu izpildītu pareizi, sportistam ir jāpagarina pavadas, 
vienlaicīgi ļaujot zirgam pakāpeniski stiepties uz priekšu un uz leju. Kaklam stiepjoties uz 
priekšu un uz leju, zirga mutei jāsasniedz aptuvenā horizontālā līnija pret plecu. Ir 
jāsaglabā elastīgs un vienmērīgs kontakts ar sportista rokām. Gaitai jāsaglabā ritms, zirga 
pleciem jābūt viegliem un pakaļkājām aktīvām. Saīsinot pavadas, zirgam pakļāvīgi 
jāpieņem kontakts bez pretestības pakausī vai mutē. 
 

ARTIKULS 404 RIKŠI 
 

1. Rikši ir gaita ar diviem pretējo diagonālo kāju (kreisā priekškāja un labā pakaļkāja un 
otrādi) piesitieniem pie zemes (2 taktis), kurus nošķir lidojuma fāze. 
 

2. Rikšos ir jāparāda brīvi, aktīvi un vienmērīgi soļi. 
 

3. Rikšu kvalitāti nosaka kopējais iespaids, t.i., vienmērīgums un soļu elastīgums, kadence un 
impulss gan sakopojumā, gan paplašinājumā. Šī kvalitāte rodas no caurlaidīgas muguras 
un aktīvām, labi sakopotām pakaļkājām, kā arī no spējas saglabāt vienmērīgu ritmu un 
dabisko līdzsvaru visos rikšu veidos. 
 

4. Rikši tiek iedalīti šādi: darba rikši, soļu pagarinājums, sakopotie rikši, vidējie rikši un plašie 
rikši.  
 

3.1 Darba rikši. Šī ir gaita starp sakopotajiem un vidējiem rikšiem, kurā zirgs vēl nav 
apmācīts pietiekamā līmenī un nav gatavs sakopotām kustībām. Zirgs demonstrē līdzsvaru 
un, paliekot „uz trenzes”, virzās kustībā uz priekšu ar vienādām, elastīgām kustībām un 
aktīvām pakaļkājām. Frāze „aktīvas pakaļkājas” īpaši uzsver to, cik būtiski impulsam ir 
rasties tieši no pakaļkāju aktivitātes. 
 

3.2 Soļu pagarinājums. Shēmā, kas paredzēta četrus gadus veciem zirgiem, tiek prasīts 
„soļu pagarinājums”. Šī ir variācija starp darba un vidējiem rikšiem, kur zirgs vēl nav 
apmācīts tādā līmenī, lai parādītu vidējos rikšus. 
 



3.3 Sakopoti rikši. Zirgs virzās uz priekšu ar paceltu un lokveidīgi izliektu kaklu, paliekot „uz 
trenzes”. Lecamās locītavas ir aktīvas un lokanas, saglabā enerģisku impulsu, ļaujot 
pleciem brīvāk kustēties, tādējādi parādot pilnīgu zirga spēju sevi nest. Zirga soļi ir īsāki 
nekā citos rikšu veidos, taču elastīgums un kadence nav samazināti. 
 

3.4 Vidējie rikši. Šī ir vidēja plašuma gaita, kura ir „noapaļotāka” salīdzinājumā ar plašiem 
rikšiem. Zirgs virzās kustībā uz priekšu bez steigas ar skaidri plašākiem soļiem un ar 
impulsu no pakaļkājām. Sportists ļauj zirgam izvirzīt purnu nedaudz vairāk pirms 
vertikāles nekā sakopotajos un darba rikšos, kā arī nedaudz pazemināt galvu un kaklu. 
Soļiem jābūt vienmērīgiem un kustībai jābūt līdzsvarotai un brīvai. 
 

3.5 Plašie rikši. Zirgs rikšo maksimāli plaši. Soļi līdz maksimumam tiek paplašināti bez 
steigas ar izteiktu impulsu no pakaļkājām. Sportists ļauj zirgam pagarināt rāmi un 
paplašināt soļus, nezaudējot kontroli pār pakausi. Priekškājas ir izstieptas virzienā uz to 
vietu, kur tās pieskarsies zemei. Paplašinājuma brīdī, priekškājām un pakaļkājām ir vienādi 
jāstiepjas uz priekšu. Visai kustībai ir jābūt labā līdzsvarā un pārejai uz sakopotiem rikšiem 
jābūt līganai, svaru pārnesot uz pakaļkājām. 
 

5. Sportistam visos elementos rikšos ir jāsēž seglos manēžas rikšos, ja vien shēmā nav 
norādīts pretēji. 
 

6. Stiepšanās garā pavadā. Šis vingrinājums parāda zirga caurlaidību, līdzsvaru, pakļāvību 
un atbrīvotību. Lai vingrinājumu izpildītu pareizi, sportistam ir jāpagarina pavadas, 
vienlaicīgi ļaujot zirgam pakāpeniski stiepties uz priekšu un uz leju. Kaklam stiepjoties uz 
priekšu un uz leju, zirga mutei jāsasniedz aptuvenā horizontālā līnija pret plecu. Ir 
jāsaglabā elastīgs un vienmērīgs kontakts ar sportista rokām. Gaitai jāsaglabā ritms un 
zirga pleciem jābūt viegliem, pakaļkājām aktīvām. Saīsinot pavadas, zirgam pakļāvīgi 
jāpieņem kontakts bez pretestības pakausī vai mutē. 
 

 
 
Rikši ir gaita, kam ir 2 piesitieni (taktis) ar 4 fāzēm (apvilktie cipari nozīmē katras 
nākamās kājas piesitienu). 
 
 
 
 

ARTIKULS 405 LĒKŠI 
 

1. Lēkši ir gaita ar trīs kāju piesitieniem pie zemes (3 taktis), kur, piemēram, lēkšojot pa labi, 
soļi tiek likti šādi: kreisā pakaļkāja, kreisā diagonāle (vienlaicīgi kreisā priekškāja un labā 
pakaļkāja), labā priekškāja; kam seko lidojuma fāze, kur visas četras kāja atrodas gaisā, 
pirms tiek likts nākamais solis. 
 

2. Zirgs lēkšos paceļas bez vilcināšanās un lēkšo ar viegliem, kadencētiem un vienmērīgiem 
soļiem. 
 

3. Lēkšu kvalitāti nosaka kopējais iespaids, t.i. vienmērīgums, soļu vieglums, augšupejošā 
tendence un kadence, kas rodas no pakļāvīga kontakta ar caurlaidīgu pakausi un pakaļkāju 
sakopojuma ar aktīvu locītavu darbību. Tiek saglabāts vienāds ritms un dabiskais līdzsvars, 



arī pārejās no viena lēkšu veida uz citu. Zirgs vienmēr saglabā taisnumu jebkurā 
taisnvirziena kustībā un pareizi liecās kustībās pa liektām līnijām. 
 

4. Lēkši tiek iedalīti šādi: darba lēkši, soļu pagarinājums, sakopotie lēkši, vidējie lēkši un 
plašie lēkši. 
 

3.1 Darba lēkši. Šī ir gaita starp sakopotajiem un vidējiem lēkšiem, kurā zirgs vēl nav 
apmācīts pietiekamā līmenī un nav gatavs sakopotām kustībām. Zirgs demonstrē līdzsvaru 
un, paliekot „uz trenzes”, virzās kustībā uz priekšu ar vienādām, elastīgām kustībām un 
aktīvām pakaļkājām. Frāze „aktīvas pakaļkājas” īpaši uzsver to, cik būtiski impulsam ir 
rasties tieši no pakaļkāju aktivitātes. 
 

3.2 Soļu pagarinājums. Shēmā, kas paredzēta četrus gadus veciem zirgiem, ir prasīts „soļu 
pagarinājums”. Šī ir variācija starp darba un vidējiem lēkšiem, kur zirgs vēl nav apmācīts 
tādā līmenī, lai parādītu vidējos lēkšus. 
 

3.3 Sakopoti lēkši. Zirgs virzās uz priekšu ar paceltu un lokveidīgi izliektu kaklu, paliekot „uz 
trenzes”. Lecamās locītavas ir aktīvas un lokanas, saglabā enerģisku impulsu, ļaujot 
pleciem brīvāk kustēties, tādējādi parādot pilnīgu zirga spēju sevi nest. Zirga soļi ir īsāki 
nekā citos lēkšu veidos, taču elastīgums un kadence nav samazināti. 
 

3.4 Vidēji lēkši. Šī ir gaita starp darba un plašajiem lēkšiem. Zirgs virzās kustībā uz priekšu 
bez steigas ar skaidri plašākiem soļiem un ar impulsu no pakaļkājām. Sportists ļauj zirgam 
nest galvu nedaudz vairāk pirms vertikāles nekā sakopotajos un darba rikšos, kā arī 
nedaudz pazemināt galvu un kaklu. Soļiem jābūt vienmērīgiem un kustībai jābūt 
līdzsvarotai un brīvai. 
 

3.5 Plašie lēkši. Zirgs lēkšo maksimāli plaši. Soļi līdz maksimumam tiek paplašināti bez 
steigas. Zirgs paliek mierīgs, viegls un taisns ar izteiktu impulsu no pakaļkājām Sportists 
ļauj zirgam pagarināt rāmi un paplašināt soļus, nezaudējot kontroli pār pakausi. Visai 
kustībai ir jābūt labā līdzsvarā un pārejai uz sakopotiem lēkšiem jābūt līganai, svaru 
pārnesot uz pakaļkājām. 
 

3.6 Kontralēkši. Kontralēkši ir elements, kurš līdzsvaro un iztaisno zirgu. Elements jāveic 
sakopotajā gaitā. Zirgs lēkšo ar pretējo kāju, kur ārējā priekškāja ir vadošā ar nelielu 
nostādni uz vadošās kājas pusi. Priekškājai ir jābūt vienā līnijā ar pakaļkāju. 
 

3.7 Vienkāršā kāju maiņa caur soļiem. Šis ir elements, kur pēc pārejas no lēkšiem uz 
soļiem, tiek demonstrēti trīs līdz pieciem skaidriem soļiem, un pēc tam zirgs uzreiz tiek 
pacelts lēkšos ar otru kāju. 
 

3.8 Lidojošā kāju maiņa lēkšos. Kāju maiņā lēkšos zirgs vienlaicīgi maina priekškājas un 
pakaļkājas. Vadošās priekškājas un pakaļkājas maiņa notiek lidojuma fāzes brīdī. Sportista 
signāliem ir jābūt precīziem un neuzkrītošiem. 
 
Lidojošās kāju maiņas var izpildīt arī četros, trijos, divos un vienā tempā. Zirgs saglabā 
vieglumu, mieru un taisnumu ar dzīvīgu impulsu, nezaudējot ritmu un līdzsvaru (arī mainot 
tempos). Lai neaizturētu un neaprautu kustības vieglumu, plūdumu un plašumu, mainot 
tempos, ir jāsaglabā pietiekams impulss. 
 
Galvenais mērķis lidojošai kāju maiņai: demonstrēt zirga reakciju, jūtīgumu un pakļāvību 
sportista kāju maiņas signālam. 
 



 
Lēkši ir gaita, kam ir 3 piesitieni (taktis) ar 6 fāzēm (apvilktie cipari nozīmē katras 
nākamās kājas piesitienu). 
 

ARTIKULS 406 ATKĀPINĀŠANA 
 

1. Atkāpināšana ir atpakaļejoša kustība ar diviem pretējo diagonālo kāju piesitieniem pie 
zemes (2 taktis), kurus nenošķir lidojuma fāze un kur priekškājas ir vienā līnijā ar 
pakaļkājām. 
 

2. Šajā vingrinājumā zirgam ir jāsaglabā galvas un kakla pozīcija „uz trenzes”, nezaudējot 
vēlmi kustēties uz priekšu. 
 

3. Pretošanās vai izvairīšanās no kontakta, novirzes no taisnās līnijas, kustības iepriekšēja 
paredzēšana vai steigšanās, ieplestas vai kūtras pakaļkājas un priekškāju vilkšana pa zemi 
tiek uzskatītas par nopietnām kļūdām. 
 

4. Soļus skaita katrai priekškājai virzoties atpakaļ. Pēc norādītā skaita soļu izpildes, zirgam ir 
jādemonstrē pareiza apstāšanās vai arī uzreiz jāturpina kustība uz priekšu norādītajā gaitā. 
Shēmās, kur nepieciešams atkāpināt viena zirga korpusa garumā, tas jāveic trīs līdz četros 
soļos. 
 

5. Atkāpināšanās sērija (Schaukel) ir divu atkāpināšanās kombinācija, kur pa vidu ir soļi. Tā 
jāizpilda ar līganām pārejām ar norādīto soļu skaitu. 
 

ARTIKULS 407 PĀREJAS 
 
Gaitas nomaiņas un izmaiņas gaitas ietvaros ir jāveic precīzi norādītajā punktā. Līdz pat 
brīdim, kad gaita vai elements mainās vai arī zirgs apstājas, ir jāsaglabā kadence (izņemot 
soļos). Pārejas gaitas ietvaros ir skaidri jādemonstrē, saglabājot ritmu un kadenci. Zirgam 
jābūt mierīgam un vieglam rokās, kā arī jāsaglabā pareiza galvas pozīcija. 

Tas pats attiecas uz pārejām no viena elementa uz otru, piemēram, no pasāžas uz piaffe 
un otrādi. 

 
ARTIKULS 408 PUSIETURES 

Lidojuma fāze 

Lidojuma fāze 



 
Katrs elements vai pāreja ir neuzkrītoši jāsagatavo, izmantojot gandrīz nemanāmas 
pusietures. Pusieture ir sportista koordinēta uzsēdes, kāju un roku darbība, kas notiek 
gandrīz vienlaicīgi. Tās mērķis ir pievērst zirga uzmanību un izlabot līdzsvaru pirms 
elementu izpildes vai arī pirms pārejas uz plašāku vai sakopotāku gaitu. Nedaudz pārnesot 
svaru uz zirga pakaļkājām, tiek uzlabota pakaļkāju aktivitāte, atslogoti pleci un uzlabots 
zirga kopējais līdzsvars. 

 
ARTIKULS 409 VIRZIENA MAIŅA 

 
1. Mainot virzienu, zirgam ir jāpielāgo sava ķermeņa ieliekums attiecīgai līnijai, pa kuru tas 

virzās, saglabājot caurlaidību un sekojot sportista norādēm bez pretestības, gaitas, ritma 
vai ātruma izmaiņām. 
 

2. Virziena maiņas var izpildīt šādos veidos: 
 

a) Pagrieziens taisnā leņķī, izjājot stūri (ceturdaļvolts aptuveni 6 metri diametrā) 
b) Īsās un garās diagonālēs 
c) Pusvoltos un pusapļos ar virziena maiņu 
d) Puspiruetēs un pusapgriezienos ap pakaļkājām 
e) Serpentīnos 
f) Virziena maiņa zig-zag pieņemšanās. Zirgam uz brīdi pirms virziena maiņas 

jāiztaisnojas 

*Zig-zag pieņemšana: elements, kurā tiek izpildītas vairāk kā divas pieņemšanas, mainot 
virzienu. 

 
ARTIKULS 410 FIGŪRAS 

 
Iejādes shēmās tiek noteiktas šādas figūras: volti, serpentīni un astotnieka figūras. 

1. Volts 
 
Volts ir riņķis, kura diametrs var būt seši, astoņi vai desmit metri. Ja diametrs ir lielāks par 
desmit metriem, tad to sauc par apli. 
 

 
 

2. Serpentīns 
 
Serpentīns, kur vairākas cilpas pieskaras manēžas garai sienai, sastāv no pusapļiem, kurus 
savieno taisna līnija. Šķērsojot viduslīniju, zirgam ir jābūt paralēlam īsai sienai (a). 
Atkarībā no pusapļu izmēra, taisnā līnija var mainīties garumā. Serpentīnus ar vienu cilpu 
pie manēžas garās sienas izpilda piecu vai desmit metru attālumā no manēžas sienas (b). 
Serpentīni ap viduslīniju tiek izpildīti starp manēžas ceturtdaļlīnijām (c).  
 



 
 

3. Astotnieka figūra 
 
Šī figūra sastāv no diviem voltiem vai apļiem, kuriem ir vienāds diametrs, kā tas norādīts 
shēmā, un kuri savienoti astotnieka centrā. Sportistam zirgs pirms virziena maiņas 
astotnieka centrā uz brīdi jāiztaisno. 
 

 
 

ARTIKULS 411 SĀNU KUSTĪBA AR PRETĒJO NOSTĀDNI (LEG YIELDING) 
 

1. Mērķis sānu kustībai ar pretējo nostādni: demonstrēt zirga caurlaidību un reakciju uz sānu 
kustību komandām. 
 

2. FEI sacensībās sānu kustību ar pretējo nostādni izpilda darba rikšos. Zirgs ir gandrīz 
taisns, izņemot nelielu ieliekumu pakausī pretēji kustības virzienam, tā, lai sportists varētu 
ieraudzīt zirga iekšējo aci un nāsi. Iekšējās kājas zirgs krusteniski liek pāri ārējām kājām. 
 

3. Sānu kustība ar pretējo nostādni ir jāiekļauj zirga apmācībā pirms tas ir gatavs sakopotām 
gaitām. Vēlāk, kopā ar pleca elementu, kurš ir nedaudz sarežģītāks, tas ir labākais veids, 
kā zirgu izveidot caurlaidīgu un atbrīvotu. Tas palīdz arī uzlabot gaitu brīvību, elastīgumu 
un vienmērīgumu un kustību harmoniju un vieglumu. 
 



4. Sānu kustību ar pretējo nostādni var izpildīt uz diagonāles – šajā gadījumā zirgam jābūt 
gandrīz paralēlam manēžas garai sienai, ar nedaudz vadošiem pleciem. To var izpildīt arī 
gar sienu – tad zirgs ir jāpozicionē aptuveni 35 grādu leņķī kustības virzienā. 
 

ARTIKULS 412 SĀNU KUSTĪBAS 
 

1. Sānu kustību galvenais mērķis (izņemot sānu kustības ar pretējo nostādni) ir attīstīt un 
palielināt pakaļkāju darbību un no tā izrietošo sakopojumu. 
 

2. Visās sānu kustībās – plecā, travērā, ranvērā un pieņemšanās – zirgs ir nedaudz ieliekts un 
virzās divās sliedēs. 
 

3. Ieliekumu vai fleksiju nedrīkst pārspīlēt, lai tas neizjauktu zirga ritmu, līdzsvaru un 
kustības plūdumu. 
 

4. Sānu kustībās ir jāsaglabā brīvas un vienmērīgas gaitas ar konstantu impulsu, nezaudējot 
caurlaidību, kadenci un līdzsvaru. Impulsu bieži zaudē tādēļ, ka sportists pārāk izteikti 
mēģina zirgu ieliekt un virzīt uz sāniem. 
 

5. Plecs. Plecu izpilda sakopotajos rikšos. Zirgu jāj aptuveni 30 grādu leņķī ar nelielu, 
vienmērīgu ieliekumu ap sportista iekšējo kāju, saglabājot sakopojumu un kadenci. Zirgs 
iekšējo priekškāju krusteniski liek pāri ārējai priekškājai; iekšējo pakaļkāju tas liek zem 
sevis vienās pēdās ar ārējo priekškāju, vienlaicīgi nolaižot zemāk iekšējo gurnu. Zirgs ir 
ieliekts pretēji kustības virzienam. 
 

6. Travers. Traveru var izpildīt sakopotajos rikšos vai sakopotajos lēkšos. Zirgs ir nedaudz 
ieliekts ap sportista iekšējo kāju, lielākā ieliekumā nekā pleca elementā. Ir jāparāda 
aptuveni 35 grādu liels, vienmērīgs leņķis (no priekšas un no aizmugures ir jāredz 4 
pēdas). Zirga priekšdaļa paliek uz līnijas, un zirga pakaļējā daļa tiek ievirzīta uz iekšu. 
Ārējās kājas zirgs krusteniski liek pāri iekšējām kājām. Zirgs ir ieliekts kustības virzienā. 
 
Lai uzsāktu traveru, pakaļkājas ir jānovirza no līnijas pēc stūra vai apļa izjāšanas. 
Traveram beidzoties, zirgu iztaisno (neieliecot kaklu vai pakausi uz pretējo pusi) līdzīgi kā 
nobeidzot apļa figūru. 
 
Travera mērķi: demonstrēt plūstošu sakopoto rikšu elementu uz taisnas līnijas ar pareizu 
ieliekumu. Priekškājas un pakaļkājas krustojas un tiek saglabāta kadence un līdzsvars. 
 

7. Renvers. Renvers ir pretējs elements traveram. Pakaļkājas paliek uz līnijas, savukārt 
priekškājas ievirza uz iekšu. Lai pabeigtu renveru, zirgu iztaisno, priekšdaļu atgriežot uz 
līnijas. Tie paši principi un nosacījumi, kas attiecas uz traveru, attiecas arī uz ranveru. 
 
Zirgs ir ieliekts ap sportista iekšējo kāju kustības virzienā. Ārējās kājas zirgs krusteniski 
liek pāri iekšējām kājām. 
 
Renvera mērķi: demonstrēt plūstošu sakopoto rikšu elementu uz taisnas līnijas ar lielāku 
ieliekumu nekā pleca elementā. Priekškājas un pakaļkājas krustojas un tiek saglabāta 
kadence un līdzsvars. 
 

8. Pieņemšana. Pieņemšana ir travera paveids, kuru izpilda uz diagonāles nevis pie 
manēžas sienas. To var izpildīt sakopotajos rikšos (un arī pasāžā brīvās izvēles shēmā) vai 
sakopotajos lēkšos. Zirgs ir nedaudz ieliekts ap sportista iekšējo kāju kustības virzienā. 
Visa elementa izpildes laikā ir jāsaglabā vienāda kadence un līdzsvars. Ir ļoti svarīgi 
saglabāt impulsu, un it īpaši iekšējās pakaļkājas aktīvu darbību, lai atbrīvotu plecus. Zirga 
ķermenis ir gandrīz paralēls manēžas garai sienai, ar nedaudz vadošiem pleciem. 
 
Rikšos ārējās kājas zirgs krusteniski liek pāri iekšējām kājām. Lēkšos elementu izpilda kā 
vairāku lēkšu tempu virkni, saglabājot kustību uz sāniem un uz priekšu. 
 
Pieņemšanas mērķi rikšos: demonstrēt plūstošu sakopoto rikšu elementu uz diagonāles ar 
lielāku ieliekumu nekā pleca elementā. Priekškājas un pakaļkājas krustojas un tiek 
saglabāta kadence un līdzsvars. 



 
Pieņemšanas mērķi lēkšos: demonstrēt un attīstīt sakopojumu un lēkšu caurlaidību, 
plūstoši virzoties uz priekšu un sāniski, nezaudējot ritmu, līdzsvaru un pakļāvību 
ieliekumam. 
 

 
 

ARTIKULS 413 PIRUETE, PUSPIRUETE UN PAGRIEZIENS AP PAKAĻKĀJĀM 
 

1. Piruete (puspiruete) ir 360 (180) grādu pagrieziens, kuru izpilda divās sliedēs, zirga 
pleciem virzoties apkārt pakaļkājām, un kura rādiuss ir vienāds ar zirga korpusa garumu. 

Sānu kustība ar pretējo 
nostādni pie sienas 

Sānu kustība ar pretējo 
nostādni pa diagonāli 

Plecs Travers 

Renvers Pieņemšana 



 
2. Piruetes (puspiruetes) parasti izpilda sakopotajos soļos vai lēkšos, taču tās var izpildīt arī 

piaffe. 
 

3. Piruetē (puspiruetē) priekškājas un ārējā pakaļkāja kustās ap iekšējo pakaļkāju. Iekšējā 
pakaļkāja veido maksimālu mazu apli. 
 

4. Neatkarīgi no gaitas, kādā pirueti izpilda, zirgs ir nedaudz ieliekts kustības virzienā, 
saglabā vieglu kontaktu ar trenzi, plūstoši griežas apkārt un saglabā attiecīgās gaitas soļu 
secību un ritmu. Pakausis ir augstākais punkts visā elementa izpildes laikā. 
 

5. Piruetē (puspiruetē) ir jāsaglabā aktivitāte (arī soļos) un tajā nekad nedrīkst virzīties 
atpakaļ vai sāniski. 
 

6. Izpildot pirueti vai puspirueti lēkšos, sportistam jāsaglabā zirga vieglums, uzsverot 
sakopojumu. Zirga pakaļkājas ir darbīgas, krusti ir nedaudz pazemināti, un locītavas 
aktīvas. Lēkšu tempu kvalitāte pirms un pēc piruetes ir būtiska elementa sastāvdaļa. Šiem 
tempiem ir jādemonstrē paaugstināta aktivitāte un sakopojums pirms piruetes un līdzsvars 
jāsaglabā līdz piruetes beigām. 
 
Mērķi piruetei un puspiruetei lēkšos: demonstrēt zirga vēlmi pagriezties ap iekšējo 
pakaļkāju maza rādiusa aplī, ar nelielu ieliekumu kustības virzienā, saglabājot lēkšu 
aktivitāti un tīrību. Pirms un pēc elementa zirgs ir taisns un līdzsvarots, ar skaidru lēkšu 
tempu pagrieziena laikā. Gan piruetē, gan puspiruetē lēkšos tiesnešiem ir jāredz skaidrs 
lēkšu temps, neņemot vērā to, ka diagonālās kājas (iekšējā pakaļkāja, ārējā priekškāja) 
nepieskaras zemei vienlaicīgi. 
 

 

Piruete un puspiruete lēkšos 
 

7. Piruetes (puspiruetes) kvalitāti nosaka tās caurlaidība, vieglums un vienmērība, kā arī 
precīza piruetes iesākšana un plūstoša izeja no tās. Piruetes lēkšos ir jāizpilda sešos līdz 
astoņos tempos, savukārt puspiruetes – trīs līdz četros tempos. 
 

8. Puspiruetes soļos (180 grādi) tiek izpildītas sakopotajos soļos, sakopojumu saglabājot visa 
elementa laikā. Zirgam izejot no piruetes, tas atgriežas uz sākotnējās līnijas, nekrustojot 
pakaļkājas. 
 



 
Puspiruete soļos 
 

9. Pagrieziens ap pakaļkājām soļos. Jauniem zirgiem, kuri vēl nespēj demonstrēt sakopotos 
soļus, pagrieziens ap pakaļkājām ir vingrinājums, kas palīdz zirgu sagatavot 
sakopojumam. Pagriezienu ap pakaļkājām izpilda no vidējiem soļiem, sagatavojot zirgu ar 
pusieturēm, lai tas saīsinātu soļus un aktivizētu pakaļkājas. Zirgs nedrīkst apstāties pirms 
vai pēc pagrieziena. Pagriezienu ap pakaļkājām var izpildīt lielākā rādiusā (aptuveni 
pusmetrs) nekā pirueti soļos, taču prasības attiecībā uz ritmu, kontaktu, aktivitāti un 
taisnumu ir vienlīdzīgas. 
 

10. Pagrieziens ap pakaļkājām ar apstāšanos sākumā un beigās. Lai saglabātu virzību uz 
priekšu, tiek pieļauti viens vai divi soļi uz priekšu pagrieziena sākumā. Kvalitātes kritēriji ir 
tādi paši kā pagriezienam ap pakaļkājām soļos. 
 

ARTIKULS 414 PASĀŽA 
 

1. Pasāža ir nosvērti, ļoti sakopoti, pacelti un kadencēti rikši. To raksturo izteikta pakaļkāju 
darbība, akcentēta ceļu un lecamo locītavu liekšana un elementa graciozais elastīgums. 
Kājas tiek paceltas pāros pa diagonālēm ar kadenci un paildzinātu lidojuma fāzi. 
 

2. Paceltās priekškājas nagam vajadzētu būt vienā augstumā ar otras priekškājas pēdvidus 
viduspunktu. Paceltās pakaļkājas nagam vajadzētu būt nedaudz virs otras pakaļkājas 
vēzīša locītavas. 
 

3. Kakls ir pacelts un graciozi izliekts ar pakausi kā augstāko punktu un purna līniju tuvu 
vertikālei. Zirgs ir viegls, ar mīkstu kontaktu, neizmainot kadenci. Ir jāsaglabā dzīvīgs un 
konkrēts impulss. 
 

4. Nevienādi soļi ar pakaļkājām vai priekškājām, zirga priekšdaļas vai pakaļdaļas šūpošana no 
vienas uz otru pusi, saraustītas kustības ar priekškājām vai pakaļkājām, pakaļkāju 
neatraušana no zemes, dubults piesitiens lidojuma fāzes brīdī – šīs visas tiek uzskatītas 
par nopietnām kļūdām. 
 
Pasāžas mērķis ir nodemonstrēt rikšu visaugstāko sakopojumu, kadenci un lidojuma fāzi. 
 

ARTIKULS 415 PIAFFE 
 

1. Piaffe ir izteikti sakopota, kadencēta un pacelta kāju diagonālā kustība, radot iespaidu, ka 
zirgs atrodas vienā vietā. Zirga mugura ir caurlaidīga un elastīga. Krusti ir nedaudz 
pazemināti, pakaļkājas ir aktīvas, nodrošinot plecu un zirga priekšdaļas brīvumu, vieglumu 
un kustīgumu. Kājas tiek paceltas pāros pa diagonālēm ar atsperīgumu un vienmērīgu. 
 

2. Paceltās priekškājas nagam vajadzētu būt vienā augstumā ar otras priekškājas pēdvidus 
viduspunktu. Paceltās pakaļkājas nagam vajadzētu būt nedaudz virs otras pakaļkājas 
vēzīša locītavas. 
 

3. Kakls ir pacelts un graciozi izliekts ar pakausi kā augstāko punktu un purna līniju tuvu 
vertikālei. Zirgs ir viegls, ar mīkstu kontaktu un caurlaidīgu pakausi. Zirga ķermenim ir 
jābūt lokanam, kadencētam un harmoniskam. 
 



4. Piaffe vienmēr ir jābūt ar dzīvīgu impulsu, to raksturo ideāls līdzsvars. Lai gan rodas 
iespaids, ka zirgs atrodas vienā vietā, drīkst būt redzama vēlme turpināt virzību uz 
priekšu, ko demonstrē zirga labprātīga pakļaušanās virzīties uz priekšu, kad sportists to 
pieprasa. 
 

5. Pat neliela atpakaļejoša kustība, nevienmērīgi vai saraustīti soļi ar pakaļkājām vai 
priekškājām, neskaidra diagonālo kāju darbība, priekškāju vai pakaļkāju krustošana, zirga 
priekšdaļas vai pakaļdaļas šūpošana no vienas puses uz otru, kāju izplešana, pārāk izteikta 
kustība uz priekšu vai dubultie piesitieni - šīs visas tiek uzskatītas par nopietnām kļūdām. 
 
Piaffe mērķis ir nodemonstrēt sakopojuma visaugstāko pakāpi, radot iespaidu, ka zirgs 
atrodas uz vietas. 
 

ARTIKULS 416 IMPULSS / PAKĻĀVĪBA 
 

1. Impulss ir termins, ko lieto, lai aprakstītu dedzīgu, taču vienlaicīgi kontrolētu virzošo 
enerģiju, kas rodas no zirga pakaļkāju aktivitātes. Šī enerģija tiek pārveidota zirga 
atlētiskajā kustībā. Impulss izpaužas zirgam demonstrējot atbrīvotu muguru, ko vada 
viegls sportista roku kontakts. 
 

1.1 Ātrumam ir maz saistības ar impulsu - ātrums visbiežāk noved pie neizteiksmīgām gaitām. 
Impulsam raksturīga īpašība ir izteiksmīga pakaļkāju locīšana vienmērīgā, nevis saraustītā 
veidā. Pakaļkājai atraujoties no zemes, lecamai locītavai ir jāvirzās uz priekšu, nevis uz 
augšu (noteikti ne atpakaļ). Impulsa būtiska sastāvdaļa ir laiks, ko zirgs pavada lidojuma 
fāzē, nevis pie zemes. Tādēļ impulsu var novērot tikai tajās gaitās, kur ir lidojuma fāze.  
 

1.2 Impulss ir labu rikšu un lēkšu priekšnosacījums. Ja nav impulsa, nav arī nekā, ko sakopot. 
 

2. Pakļāvība nenozīmē padotību, bet gan paklausību, ko parāda zirga konstanta uzmanība, 
vēlme darboties un pašpārliecinātība, kā arī izpildīto elementu harmonija, vieglums un 
nepiespiestība.  
 
Pakļāvības pakāpi var novērtēt pēc tā, kā zirgs pieņem trenzi – tam jānotiek ar vieglu un 
maigu kontaktu un caurlaidīgu pakausi. Pretošanās vai izvairīšanās no sportista rokas, 
galvas stāvoklis „virs pavadas” vai „aiz pavadas” skaidri parāda pakļāvības trūkumu. 
Laužņa iemauktos galvenajam kontaktam ar zirga muti jābūt trenzei, nevis lauznim.  
 

2.1 Mēles izbāšana, mēles saritināšana uz augšu, pārmešana pār trenzi, kā arī zobu griešana 
un astes vicināšana pārsvarā ir zirga nervozitātes, sasprindzinājuma vai pretestības 
pazīmes. Tās savā vērtējumā jāņem vērā tiesnešiem, gan katrā elementā, kur to var 
novērot, gan arī kopējā atzīmē par pakļāvību. 
 

2.2 Svarīgākais zirga pakļāvībā ir vēlme sadarboties un tas, ka zirgs izprot sportista komandas 
un ir pietiekami pašpārliecināts, lai tās izpildītu bez bailēm vai sasprindzinājuma. 
 

2.3 Zirga taisnums, augšupejošā tendence un līdzsvars ļauj tam saglabāt virzību uz priekšu un 
būt pakļāvīgā un sevis nesošā kontaktā ar trenzi. Tas arī rada harmonisku un vieglu 
koptēlu. 
 
Shēmas galveno prasību/elementu izpilde ir galvenais pakļāvības kritērijs. 
 

ARTIKULS 417 SAKOPOJUMS 
 

1. Zirga sakopojuma mērķi ir: 
 

a) attīstīt un uzlabot zirga līdzsvaru, kuru vairāk vai mazāk iztraucē pievienotais sportista 
svars; 
 

b) attīstīt un uzlabot zirga spēju pazemināt pakaļdaļu, un aktivizēt pakaļkājas, lai zirga pleci 
un priekšdaļa kļūtu vieglāki un kustīgi; 
 



c) uzlabot zirga jājamību, uzlabojot tā vieglumu un spēju sevi nest. 
 
Sakopojumu attīsta, izmantojot pusietures un sānu kustības (plecs, travers, renvers un 
pieņemšanas). 
 
Sakopojumu sasniedz un uzlabo, izmantojot uzsēdes un kāju komandas, ar roku ieturot un 
aktivizējot pakaļkājas. Locītavas elastīgi darbojas tā, lai pakaļkājas varētu pavirzīties zem 
zirga ķermeņa. 
 
Pakaļkājas nedrīkst arī pārmērīgi pavirzīties zem zirga, lai nesamazinātu atbalsta punktu 
līdz tādai pakāpei, kas traucē kustībām. Šādā gadījumā mugura tiktu pārmērīgi pagarināta 
un pacelta proporcijā pret atbalsta punktu kājās un zirgam būtu grūtības atrast 
harmonisku un pareizu līdzsvaru. 
 
No otras puses, tāds zirgs, kuram atbalsta punkts ir pārāk izstiepts, un kurš nevēlas vai 
nevar pakaļkājas pavirzīt zem sava ķermeņa, nekad nesasniegs pieņemamu sakopojumu, 
kuru raksturo vieglums un spēja sevi nest, kā arī dzīvīgs impulss, kurš rodas no pakaļkāju 
aktivitātes. 
 
Zirga galvas un kakla pozīcija sakopotajās gaitās ir atkarīga no tā apmācības pakāpes un 
zināmā mērā arī no tā uzbūves. Šajā pozīcijā kakls ir pacelts bez piepūles, izveidojot 
harmonisku loku no skausta līdz pakausim, kurš ir augstākajā punktā. Purns ir nedaudz 
pirms vertikāles. Brīžos, kad sportists pielieto vadības līdzekļus, lai momentāni zirgu 
sakopotu, purns var pietuvināties vertikālei. Kakla izliekums ir tieši saistīts ar sakopojuma 
pakāpi. 
 

 

ARTIKULS 418 SPORTISTA UZSĒDE UN VADĪBAS LĪDZEKĻI 
 

1. Sportistam visi elementi ir jāpanāk ar nemanāmiem vadības līdzekļiem un bez 
acīmredzamām pūlēm. Sportistam ir jābūt labā līdzsvarā, lokanam, jāsēž dziļi seglu centrā, 
līgani amortizējot zirga kustības ar savu jostasvietu, gurniem un augšstilbiem. Kājām jābūt 
stabilām un nostieptām uz leju gar zirgu. Papēžiem jābūt zemākajam punktam. Ķermeņa 
augšdaļai jābūt pastieptai un lokanai. Kontaktam jābūt neatkarīgam no sportista uzsēdes. 
Rokas jātur stabili tuvu kopā, ar īkšķi kā augstāko punktu un ar taisnu līniju no elastīga 
elkoņa caur roku uz zirga muti. Elkoņiem jābūt tuvu ķermenim. Visi šie kritēriji ļauj 
sportistam līgani un brīvi sekot zirga kustībām. 
 

2. Sportista vadības līdzekļu efektivitāte nosaka precīzu shēmās noteikto elementu izpildi. 
Sadarbībai starp zirgu un sportistu vienmēr ir jārada harmoniskas sadarbības iespaids. 
 

3. FEI iejādes sacensībās ir obligāti jājāj ar divām rokām uz pavadām. Atstājot manēžu ar 
garām pavadām pēc shēmas pabeigšanas, sportists drīkst izvēlēties jāt ar vienu roku. 
Papildus informāciju par brīvām izvēles shēmām skatīt tiesnešu vadlīnijās brīvās izvēles 
shēmām un vadlīnijās brīvo izvēles shēmas grūtības pakāpes novērtēšanai (pieejami 
www.fei.org). 
 

4. Balss pielietojums vai mēles klakšķināšana tiek uzskatīti par nopietnām kļūdām, kuras 
ietekmē elementa atzīmi. Skat. artikulu 430.6.2. 



 

  



SADAĻA II  IEJĀDES SACENSĪBAS 

ARTIKULS 419 STARPTAUTISKO IEJĀDES SACENSĪBU MĒRĶIS 
 
FEI aizsāka starptautisku iejādes sacensību rīkošanu 1929.gadā ar mērķi saglabāt jāšanas 
mākslu un tās principu skaidrību, lai minētos principus varētu neskartus nodot nākotnes 
sportistu paaudzēm. 
 

ARTIKULS 420 STARPTAUTISKO IEJĀDES SACENSĪBU KATEGORIJAS 
 

1. Saskaņā ar FEI vispārīgiem reglamentiem, starptautiskās iejādes sacensības iedala CDI1* - 
CDI5*, CDI-Ws, CDIO2* - CDIO5*, CDI-U25, CDIO-U25, CDI-Y, CDIOY, CDI-J, CDIOJ, CDI- 
Ch, CDIO-Ch, CDI-P, CDIOP, CDI-YH, CDI-Am, FEI čempionātos, reģionālajās un Olimpiskajās 
spēlēs. Visās minētajās sacensībās ir jāievēro noteikumi, kuri aprakstīti artikulos zemāk, ja 
vien atsevišķi nav atrunāti īpaši noteikumi (piemēram, Olimpiskajām vai Paraolimpiskajām 
spēlēm). 

 
2. Nacionālās sacensības (CDN). Skatīt FEI VR artikulus 101.1., 2. un 3. 

 
Šis noteikums neattiecas uz ārvalstu sportistiem (sportisti, kas uzturas ārpus savas valsts 
kā tas atrunāts FEI VR), kuri daļu gada pavada citā valstī, un kam piešķirta šīs valsts 
licence, kas ļauj piedalīties sacensībās. 
 

3. CDI-W (kvalifikācijas sacensības un fināli). Sacensības, kurās notiek FEI pasaules kausa 
sacensības, apzīmē ar burtu „W” (skatīt FEI pasaules kausa noteikumus iejādē). 

 
10.1 Pārklājoties datumiem vienas līgas ietvaros, CDI-W ņem priekšroku pār CDI4* un 

augstāk. 
 

10.2 CDI5* nedrīkst organizēt vienā datumā ar FEI pasaules kausa finālu iejādē. 
Principā CDI-W nedrīkst tikt organizēti trīs nedēļas pirms FEI pasaules kausa fināla iejādē. 
 

4. CDI/CDI-W/CDIU25/CDIY/CDIJ/CDIP/CDI-Ch/CDI-Am sacensībās nav atļautas komandu 
sacensības. Par oficiālām komandu sacensībām, skatīt punktu par CDIO. 

 
4.1 Lai noorganizētu CDI5*, organizatoriem ir jābūt pieredzei CDI3*/4* organizēšanā ar 

pozitīvām oficiālām FEI atskaitēm. 
 

5. CDIO: 
 

5.1 Kvalificētie sportisti 
 

5.1.1 CDIO ir atvērti sportistiem no neierobežota valstu skaita (skat.FEI vispārējos 
reglamentus). 
 

5.1.2 Lai CDIO saņemtu savu statusu, vismaz sešām komandām, ieskaitot organizējošo 
valsti, ir jābūt ielūgtām (viena komanda uz katru valsti) un vismaz trijām komandām ir 
jāpiedalās. 

 
5.2 Priekšroka. CDIO2*-5* ir priekšroka pār visām CDI sacensībām saskaņā ar FEI vispārējiem 

reglamentiem. CDIO sacensības vienā kontinentā nedrīkst notikt vienā dienā. 
 

5.3 Komandu sacensības: 
 
 

5.3.1 Ir jāparedz oficiālas komandas sacensības, lai CDIO kvalificētos kā komandas 
sacensības. Komandās jābūt lielākais četriem, mazākais trim vienas valsts sportistiem. 
Rezerves kombinācijas nav atļautas. 
 

6. FEI čempionāti. Skatīt iejādes noteikumu V sadaļu. 
 

7. Reģionālās spēles. Šīm sacensībām noteikumus apstiprina FEI Ģenerālā asambleja. 
 



8. Olimpiskās spēles. Skatīt noteikumus jātnieku sportam Olimpiskajās spēlēs. 
 

9. Divas nedēļas pirms Olimpiskajām spēlēm, Pasaules čempionātiem kā arī Kontinentālajiem 
čempionātiem, nedrīkst organizēt FEI pasaules kausa iejādes sacensības, CDI/CDIO4*-5*. 

 

ARTIKULS 421 SHĒMAS 
 

Katrām sacensībām ir savas shēmas. Oficiālās iejādes shēmas tiek publicētas ar FEI 
apstiprinājumu un tās nedrīkst mainīt vai vienkāršot bez FEI apstiprinājuma. Shēmas ir 
šādas: 
 

1. Shēmas jaunzirgiem: 
 

1.1 Shēma četrus gadus veciem zirgiem (atļauts izmantot tikai nacionālajās sacensībās). 
 

1.2 Shēma piecus gadus veciem zirgiem. 
 

1.3 Shēma sešus gadus veciem zirgiem. 
 

2. Mazā balva – vidēja līmeņa shēma 
 
Šī shēma demonstrē vidēja līmeņa apmācības pakāpi. Tā ietver elementus, kuros redzama 
zirga pakļāvība visām klasiskās iejādes prasībām un ir kā standarts fiziskam un 
psiholoģiskam līdzsvaram un attīstībai, kas ļauj harmoniski, viegli un nepiespiesti izpildīt 
visus elementus. 
 

3. Vidējā balva I – vidēji augsta līmeņa shēma 
 
Šīs shēmas mērķis ir saudzīgi un pakāpeniski zirgus sagatavot pārejai no pareizi izpildītas 
Mazās balvas uz Vidējo balvu II, kur tiek prasīti sarežģītāki elementi. 
 

4. Vidējā balva A 
 

5. Vidējā balva B 
 

6. Vidējā balva II – augsta līmeņa shēma 
 
Šīs shēmas mērķis ir zirgus sagatavot Lielai balvai. 
 

7. Lielā balva – visaugstākā līmeņa shēma 
 
Lielās balvas shēma ir visaugstākā līmeņa shēma, kur tiek parādīts ideāls zirga vieglums, 
kuru raksturo pretestības neesamība, pilnīgs sakopojums un impulss, kas novērojams 
visās gaitās un elementos. 
 

8. Speciālā lielā balva – tāda paša līmeņa shēma kā Lielā balva. 
 
Šī ir tāda paša līmeņa shēma kā Lielā balva, kur īpašs uzsvars likts uz pārejām. 
 

9. Brīvās izvēles shēma 
 
Šī ir shēma, kuru izpilda mūzikas pavadījumā Jauno jātnieku, Junioru, Poniju jātnieku, 
Vidējās balvas I vai Lielās balvas līmenī. Tajā iekļautas visas pamata gaitas un attiecīgā 
līmeņa elementi. Sportists drīkst brīvi izvēlēties, kādā formā un veidā viņš izvēlas parādīt 
savu sniegumu. Tas jādara konkrēti norādītajā laikā un saskaņā ar tehniskajiem brīvās 
izvēles shēmas noteikumiem. Shēmā ir jāparāda sportista un zirga vienots sniegums, kā 
arī harmoniski izpildīti elementi un pārejas. 
 

9.1.Sarežģītība: FEI brīvās izvēles programmas sistēma jāpielieto lielajā balvā čempionātos, 
spēlēs, finālos, WEL CDI-W. Sistēmu var pielietot CDI/CDIO lielās balvas līmeņa sacensībās 
pēc rīcības komitejas ieskatiem. Tās pielietojumam jābūt paziņotam FEI apstiprinātā 



grafikā. Skatīt FEI brīvās izvēles programmas sistēmas pielietojuma noteikumus, kas 
publicēti FEI mājaslapā. 
 

10. Citas shēmas 
 
FEI iejādes sacensībās nedrīkst izmantot citas shēmas kā oficiālās FEI iejādes shēmas. Ja 
organizatori vēlas iekļaut sacensībās citas shēmas, tas jānoformē kā atsevišķas 
sacensības, kuras nav iekļautas CDI, bet notiek tajos pašos datumos un vietā. 
 
Oficiālajām shēmām Jaunajiem jātniekiem, Junioriem, Poniju jātniekiem ir īpaši noteikumi 
un šīs shēmas publicē FEI. Pieaugušo sacensībās šīs shēmas drīkst izmantot tikai ar FEI 
iepriekšēju atļauju. Piedalīšanās nosacījumi ir atrunāti iejādes noteikumu artikulā 422. Tas 
pats attiecas uz FEI Pasaules iejādes izaicinājuma kausa (World Dressage Challenge) 
shēmām. 
 

ARTIKULS 422 PIEDALĪŠANĀS NOSACĪJUMI* 
ARTIKULS 423 IELŪGUMI, PIETEIKUMI UN AIZVIETOJUMI* 
ARTIKULS 424 STARTU DEKLARĀCIJAS* 
ARTIKULS 425 STARTA KĀRTĪBAS IZLOZE 

 
ARTIKULS 426 SPORTISTA SVARS 

 
Sportista svaram nav ierobežojuma. 

ARTIKULS 427 APĢĒRBS 
 

1. Aizsargķiveres un cilindri 
 
Jāšanas laikā aizsargķiveres1 ir obligāti jāvelk visiem sportistiem (un citām personām), kā 
arī bērniem, poniju jātniekiem, junioriem un jaunajiem jātniekiem veterinārās izvades 
laikā. Aizsargķiveri veterinārajā izvadē rekomendē vilkt jebkurai personai, kas prezentē 
zirgu. 
 
Jebkuram sportistam (un citām personām), kas neievēro šo nosacījumu, ir uzreiz jāaizliedz 
turpināt jāšanu līdz tiek uzvilkta aizsargķivere. 
 
Tiek pieļauti šādi izņēmumi: sportisti, kas ir vecāki2 par 22 gadiem un kuri jāj zirgus, kas ir 
vecāki par septiņiem gadiem, drīkst vilkt cilindru aizsargķiveres vietā. Šis izņēmums 
attiecas tikai uz sacensībām un iesildi pirms sacensībām, ieskaitot jāšanu no staļļa uz 
iesildes laukumu, sacensību zirga jāšana iesildes laukumā un jāšanu atpakaļ uz stalli. 
Sportisti drīkst noņem cilindru (bet ne aizsargķiveri), lai sasveicinātos shēmas sākumā un 
beigās, kā arī apbalvošanā, saņemot balvas un veicot goda apli. 
 
Sportistiem, kas atbilst šiem izņēmumiem, vienalga vienmēr tiek rekomendēts vilkt 
aizsargķiveri pašu drošības labad. Ja sportists izvēlas aizsargķiveri novilkt (neatkarīgi no tā 
vai to atļauj/aizliedz noteikumi), tad atbildību vienmēr nes pats sportists. 
 
Aizsargķiveres cilindra formā drīkst izmantot tieši tāpat kā standarta cilindrus. 
 
Piezīme1: aizsargķiveres prasības ir definētas A pielikumā FEI vispārīgajos reglamentos. 
Piezīme2: sportists tiek uzskatīts par 22 gadus vecu no tā, kalendārā gada sākuma, kurā 
viņam paliek 22 gadi. 
 

2. Civilpersonas. Sekojošie noteikumi ir obligāti visos CDI3*-5*/CDI-W, CDIO, FEI 
čempionātos, reģionālajās un Olimpiskajās spēlēs: melna, tumši zila vai citas tumšas 
krāsas fraka starptautiskās HSV krāsu skalas ietvaros. Krāsas, kuru „V” vērtība ir zem 32% 
(balstoties uz HSV modeli), apstiprina FEI. Drīkst izmantot kontrastkrāsas nelieliem 
akcentiem. 
 

                                              
 Skatīt iejādes noteikumu oriģinālu https://www.fei.org/fei/regulations/dressage  



Aizsargķivere vai cilindrs1 Melnā vai frakas krāsā 

Jāšanas bikses Baltā vai tuvu baltā krāsā 

Kaklauts Baltā vai tuvu baltā krāsā vai frakas krāsā 

Cimdi Baltā vai tuvu baltā krāsā vai frakas krāsā 

Jāšanas zābaki Melnā vai frakas krāsā 

Pieši Skat.4.punktu zemāk 

 
2.1.Lielās balvas brīvās izvēles programmā tiek atļautas jebkuras krāsas vienkrāsainas frakas. 

Svītrainas vai daudzkrāsainas frakas netiek atļautas. Ir pieļaujami gaumīgi un diskrēti 
akcenti, piemēram, citas krāsas vai toņa apkaklīte vai kristāla dekorācijas. 
 

2.2.Visos CDI1*-2*/CDI-Am, ir pieļaujams melns vai tumši zils retingots komplektā ar cilindru. 
Šis ietērps tiek arī atļauts citās starptautiskās iejādes sacensībās, ja vien noteikumos 
netiek īpaši atrunāts savādāk (CDIU25, CDIY, CDIJ, CDIP, CDI-Ch). 
 

2.3.Piezīme1: Cilindru drīkst vilkt tikai sportisti, kuriem artikuls 427.1. atļauj nevilkt 
aizsargķiveri. 
 

2.4.Sliktu laikapstākļu gadījumā galvenais tiesnesis var atļaut sportistiem vilkt vieglu, 
ūdensnecaurlaidīgu žaketi. Ļoti siltā laikā var atļaut jāt bez žaketes. 
 

3. Militārās personas, policisti, utt. drīkst vilkt civilo vai dienesta apģērbu starptautiskās 
iejādes sacensībās. Dienesta apģērbs neattiecas tikai uz armijas un policijas darbiniekiem, 
bet arī šo institūciju pakļautībā esošo mācību iestāžu audzēkņiem. Vienmēr ir jāseko arī 
aizsargķiveru prasībām. 
 

4. Pieši ir obligāti, izņemot CDIP un CDI-CH sacensības. Piešiem jābūt no metāla. Piešu 
kājiņai ir jābūt ieliektai vai taisnai un piestiprinātai piešiem pa vidu. Piešu malām ir jābūt 
gludām un neasām. Ja tiek lietoti ritentiņi, tiem ir jābūt gludiem un neasiem (nedrīkst būt 
asām malām), kā arī brīvi jārotē ap savu asi. Metāla pieši ar apaļām plastmasas bumbiņām 
ir atļauti („Impuls” pieši). Ir pieļaujami arī neīstie pieši bez kājiņas. 
 

5. Audio austiņas vai citas elektroniskās komunikācijas ierīces ir stingri aizliegtas FEI 
sacensību laikā un par to lietošanu paredz pāra izslēgšanu. Audio austiņas vai citas līdzīgas 
komunikācijas ierīces ir atļautas iesildes un treniņu laikā. 
 
 

ARTIKULS 428 INVENTĀRS 
 

Zemāk minētais ir obligāts: 

1. Iejādes segliem jāpieguļ zirgam un jābūt ar gariem, gandrīz vertikāliem spārniem un angļu 
stila vai drošības kāpšļiem. 

1.1. Kāpšļiem un drošības kāpšļiem jābūt slēgtiem un bez jebkādām palīgierīcēm. Pēda nedrīkst 
būt pilnībā vai daļēji piesaistīta un nekādā veidā savienota ar kāpšļiem (piemēram, ar 
magnētu). Drošības kāpšļu liektajām daļām jābūt slēgtām. 

1.2. Sviedrenes var lietot pēc izvēles, bet tām jābūt baltām. Var lietot vienkāršas krāsas 
sviedrenes. Kontrastējošas krāsas maliņa vai vītne ir atļauta. Nav pieļaujamas svītrotas vai 
daudzkrāsainas sviedrenes. 

1.3. Nav atļauti sedlu pārvalki. 

2. Iemaukti ar kapsulu 



2.1.Izņemot sprādzes un polsterējumu, pakauša, pieres, vaigu siksnām un kapsulai jābūt no 
ādas vai ādai līdzīga materiāla. Iemauktiem polsterējums ir atļauts. Neilons vai cits ne 
metāla materiāls var tikt pielietots, lai nostiprinātu  iemauktu pieres, vaigu, pakauša 
siksnas, bet nedrīkst tieši pieskarties zirgam. Elastīgi ielaidumi ir pieļaujami tikai pakauša 
un vaigu siksnām un nedrīkst tieši saskarties ar zirgu vai trenzi. 

2.1.1. Pierene ir obligāta, taču, izņemot stiprinājumus pie pakauša siksnas, tai nav jābūt no ādas 
vai ādai līdzīga materiāla. 

2.1.2. Pakauša siksnai jāguļ uzreiz aiz pakauša un drīkst plesties pakauša virzienā, taču nedrīkst 
būt pielāgota tā, ka tā guļ aiz galvaskausa. 

2.1.3. Ganāžas siksna ir obligāta, izņemot gadījumus, kad tiek lietota kombinētā kapsula vai 
Miklema (Micklem) iemaukti. 

2.1.4. Pavada ir gara, nepārtraukta siksna no iemauktu trenzes līdz rokai. Palīglīdzekļi vai citi 
papildinājumi pavadai nav pieļaujami. Katrai trenzes pusei jābūt piestiprinātai pie savas 
pavadas, un pavadas drīkst būt piestiprinātas tikai pie trenzes. Pavadas nedrīkst būt 
veidotas no virves vai virvei līdzīga materiāla. 

2.1.5. Jebkurā sacensību līmenī kapsula nekad nedrīkst būt tik cieši savilkta, ka tas nodara 
zirgam sāpes, un tai jātiek pārbaudītai pēc stjuartu instrukciju protokola nosacījumiem par 
kapsulu. 

2.2.CDI 3*/4*/5*/U25 un čempionātiem/spēlēm (izņemot poniju un bērnu konkurencē) , 
laužņa iemaukti ar kavesona tipa kapsulu ir obligāti, tas ir, laužņa trenze un lauznis ar 
ķēdīti. Var tikt pielietota kombinētā kapsula bez ‘’astotnieka’’. Laužņa ķēdītei jābūt veidotai 
no metāla, ādas vai to kombinācijas. Siksniņa laužņa kājiņu stabilizēšanai (lip strap), ādas 
vai aitādas apvalks ķēdītei lietojams pēc izvēles. Ne kavesona kapsula, ne laužņa ķēdīte 
nedrīkst būt tik cieši nostiprināta, ka rada zirgam sāpes. 

2.2.1. CDI1* un 2*, CDIJ un CDIY ir atļauti trenzes vai laužņa iemaukti. 

2.2.2. CDIP/Ch, poniju un bērnu konkurences čempionātos jālieto trenzes iemaukti, kā rakstīts 
atzīmju lapās. 

2.2.3. Parastus trenžu iemauktus jālieto ar kavesona kapsulu, zemo kapsulu, kapsulu ar 
astotnieku, krustoto kapsulu, kombinēto kapsulu vai Miklema, vai līdzīga dizaina kapsulu. 

3. Trenzes un laužņi. Parastajām trenzēm, laužņa trenzēm un laužņiem jābūt gludiem un ar 
cietu virsmu. Savītas un metāla stieples trenzes ir aizliegtas. Tiem jābūt veidotiem no 
metāla, cietas plastmasas vai izturīga sintētiskā materiāla un var būt pārklātas ar 
gumiju/lateksu. Trenze vai lauznis nedrīkst mehāniski ierobežot zirga mēli. Trenzes vai 
laužņa trenzes mutesdaļas un/vai laužņa diametram jābūt tādam, lai nenodarītu zirgam 
sāpes. Minimālais diametrs lauznim ir 12 milimetri (12 mm), 10 milimetri (10 mm) laužņa 
trenzei. Parastajām trenzēm minimālais diametrs ir 14 milimetri (14 mm) zirgiem un 10 
milimetri (10 mm) ponijiem. Trenzes vai laužņa diametru mēra savienojuma vietās ar 
riņķiem vai  ‘’kājiņām’’ (lauznim). 

3.1.Parastās trenzes var tikt lietotas, kad nav obligāti nepieciešams izmantot laužņa 
iemauktus. 

3.1.1. Trenzes var tikt lietotas ar parastu riņķi, D tipa riņķi, vai fiksētu ovālu riņķi (eggbutt). 
Divdaļīgās vai trīsdaļīgās trenzes var būt ar  augšējām vai apakšējām ‘’ūsām’’, ar atsevišķu 
riņķi, kur stiprinās vaiga siksna (hanging cheeks), pilnajām ‘’ūsām’’ vai Fulmera (Fulmer) 
ūsām. Brīvajiem riņķiem var būt apvalks, kas daļēji nosedz riņķi. 

3.1.2. Trenzēm ir pieļaujamas lokanas gumijas vai sintētiska materiāla mutesdaļas. 

3.1.3. Trenze var būt divdaļīga vai trīsdaļīga. Trīsdaļīgajām trenzēm ir pieļaujams lodītes vai 
muciņas tipa savienojums, taču centra daļai jābūt cietai un bez kustīgajām daļām, izņemot 
rullīti. Centra daļa var būt pagriezta citā leņķī attiecībā pret trenzes pārējām daļām, taču 
tai ir jābūt ar noapaļotām malām, un tā nedrīkst ietekmēt mēli. 



3.1.4. Trīsdaļīgā trenze vai trenze ar rotējošu daļu var būt tādā formā, kas atļauj mēlei vairāk 
brīvības. Maksimālais augstums trenzes izliekumam ir 30 mm no zemākās mēles daļas līdz 
augstākajai izliekuma daļai. Platākajai izliekuma daļai jābūt tur, kur trenze saskaras ar 
mēli un minimālajam platumam jābūt 30 mm. Viendaļīgajām vai daudzdaļīgajām trenzēm 
var būt liekta forma, iekļaujoties dimensijās, kas minētas augstāk. 

3.2. Laužņa trenze – definē kā trenzi, kas tiek lietota kopā ar lauzni, izmantojot laužņa 
iemauktus. 

3.2.1. Laužņa trenzēm var būt brīvie un fiksēti ovāli (eggbutt) riņķi. 

3.2.2. Jābūt divdaļīgām vai trīsdaļīgām. Atļauts muciņas vai lodītes tipa savienojums, taču centra 
daļas virsmai jābūt cietai, bez kustīgām daļām, izņemot rullīti. Centra daļa nedrīkst 
ietekmēt mēli. 

3.2.3. Laužņa trenzes, kuru centrālā daļa var nobloķēties, radot Mullena (Mullen) viendaļīgās 
trenzes efektu, nav atļautas. 

3.2.4. Lokanas gumijas/ sintētiska materiāla laužņa trenzes nav atļautas. 

3.3. Laužņi. 

3.3.1. Apakšējās laužņa kājiņas garumam jāiekļaujas desmit centimetros (10 cm). Augšējā kājiņa 
nedrīkst pārsniegt apakšējās garumu. Ja lauznim ir slīdoša mutesdaļa, tad apakšējās 
kājiņas garumam jāiekļaujas 10 cm, kad lauznis novietots stāvākajā iespējamā pozīcijā. 

3.3.2. Lauznim var būt taisnas vai S formas kājiņas, tās var būt rotējošas. 

3.3.3. Laužņa mutesdaļa var būt taisna vai tādā formā, lai dotu mēlei vairāk brīvības. 
Maksimālais izliekuma augstums ir 30 milimetru no zemākās mēles daļas līdz augstākajam 
izliekuma punktam. Platākajai izliekuma daļai jābūt tur, kur laužņa mutesdaļa saskaras ar 
mēli un minimālajam platumam jābūt vismaz 30 mm. 

3.3.4. Laužņa ķēdīte var būt metāla vai ādas, vai to kombinācijas. Ķēdītes apvalks var būt no 
ādas, gumijas vai aitādas. Laužņa ķēdītes āķi var būt fiksēti vai brīvi. 

4. Steki. Visās starptautiskajās sacensībās starta laikā aizliegts, atrodoties sacensību 
manēžā, lietot jebkāda veida steku,. Taču ir atļauts lietot vienu (1) steku, kura 
maksimālais garums ir viens metrs un 20 centimetru (1,20 m) (poniju sacensībās 
maksimums viens metrs (1 m)) iesildes laukumā. Stekam jābūt nomestam, pirms sākts jāt 
apkārt manēžai, citādi sportistam tiks piešķirti soda punkti (skat. iejādes noteikumu 430. 
artikulu). 

Ierodoties sacensību laukumā, tikai sportistam jājot, soļojot pie rokas, vedot vai kordojot 
(pātaga kordošanai ir atļauta) drīkst būt steks (maksimāli viens metrs un 20 centimetru 
(1,20 m)/ponijiem maksimums viens metrs (1 m)) jebkur sacensību laukumā. Grūms arī 
drīkst soļot, vest, kordot zirgu, kā iepriekš minēts. Citām personām arī drīkst būt steks, ja 
tas nekādi nesaistās ar zirga trenēšanu. Drošības apsvērumu dēļ steki ir atļauti 
apbalvošanas ceremonijās. 

5. Palīglīdzekļi. Martingalu, krūšu siksnu, trenzes sargu, kājsargu, jebkādu palīglīdzekļu 
(augšējās (bearing), sānu (side), trīspunktu (running), līdzsvara (balancing) atsaites, 
nazālās sloksnes (nasal strips)) un jebkāda veida acu klapju izmantošana ir strikti aizliegta 
un tiek sodīta ar izslēgšanu. Skatīt iejādes noteikumu 430. artikulu. 

6. Papildus līdzekļi: 

6.1. Mākslīgās astes/ astu pagarinājumi atļauti tikai ar iepriekšēju FEI piekrišanu. 
Iesniegumi šādai piekrišanai jāiesniedz FEI iejādes departamentam ar fotogrāfijām un 
veterināro sertifikātu. Mākslīgajām astēm nedrīkst būt metāla detaļas (izņemot āķus un to 
stiprinājumus) vai jebkāda papildus svara. 

6.2. Austiņas (jeb ausu cepurīte pret mušām) ir atļautas visās sacensībās un drīkst 
nedaudz aizturēt skaņu. Taču austiņas nedrīkst nosegt zirga acis. Ausu aizbāžņi nav 



atļauti, izņemot gadījumos, kas minēti artikulā 428.7.2. Austiņām jābūt ar diskrētu krāsu 
un dizainu. Tās nedrīkst būt piestiprinātas pie kapsulas. 

6.3. Ausu aizbāžņi zirgiem atļauti tikai apbalvošanas ceremonijās. 

6.4. Uz zirgiem nav atļautas nekādas dekorācijas. 

7. Mušu maskas: acu klapes un mušu maskas, kuras aizsedz zirga acis, sacensību laukumā ir 
aizliegtas. 

8. Inventāra pārbaude. Pirms sportists pamet iesildes laukumu, stjuartiem jāveic vizuāla 
pārbaude, lai atturētu sportistu no došanās starta laukumā ar jebkādu aizliegtu ekipējumu. 
No vizuālās pārbaudes var atteikties, jo tā ir izstrādāta, lai palīdzētu sportistiem, taču nav 
obligāta. Bet sportistam jāuzņemas pilna atbildība, lai nedotos starta laukumā ar jebkādu 
aizliegtu ekipējumu. Jābūt nozīmētam stjuartam, kas pārbauda katra zirga inventāru uzreiz 
pēc tā starta. Par jebkādu neatbilstību jāziņo tienesim pie C un tai jārezultējas ar 
izslēgšanu, ja tā tiek pierādīta. Iemauktu pārbaude jāveic ļoti uzmanīgi, jo daudziem 
zirgiem ir visai jutīga mute (skatīt FEI stjuartu instrukcijas). 

9. Iesildes un treniņu laukumi. Pirmais līdz ceturtais punkts atbilst arī iesildes un citiem 
treniņu laukumiem, taču trenzes ar kavesonu vai arī parastā zemā kapsula, meksikāņu vai 
astotnieka kapsula, kājsargi un bandāžas ir atļautas. 

Kordošanas kavesoni, parastās tiešās (single direct side) atsaites vai dubultās slīdošās 
(double sliding side (triangle/dreieck zügel)) atsaites atļautas kordojot. Kordošana atļauta 
tikai ar vienu (1) kordu, kas pieāķēta kordošanas kavesonam vai arī trenzei/laužņa trenzei. 
Kordošana, kur korda pieāķēta lauznim, nav atļauta. 

10. Identifikācijas numurs. Katram zirgam jābūt savam identifikācijas numuram, kas 
sacensību laikā piešķirts sportistam. Uz zirga obligāti jābūt numuram starta un jebkurā 
laikā, kad zirgs tiek trenēts vai arī soļots pie rokas (no ierašanās laika līdz sacensību 
beigām), lai oficiālie pārstāvji, ieskaitot stjuartus, varētu zirgu identificēt. Ja numurs nav 
redzams uz zirga, vispirms tiek piešķirts brīdinājums, ja pārkāpums atkārtojas, galvenais 
tiesnesis var uzlikt sportistam naudas sodu. Identifikācijas numuriem jābūt diskrētiem uz 
balta fona, ciparu krāsa var variēt. 

11. Kājsargi un bandāžas: jebkurās starptautiskās sacensībās kājsargi un/vai bandāžas uz 
zirga kājām manēžā starta laikā ir aizliegtas. Kājsargi un/vai bandāžas jānoņem pirms 
jāšanas apkārt manēžai, vai arī sportistam tiek piešķirti soda punkti. Skatīt iejādes 
noteikumu 430. artikulu. 

1. Obligātais inventārs ir šāds: iejādes segli, ar gariem, gandrīz vertikāliem spārniem; laužņa 
iemaukti ar standarta purna siksnu; trenze un lauznis ar ķēdīti. Purna siksna un laužņa 
ķēdīte nedrīkst būt pievilktas tik stingri, lai traumētu zirgu. Siksniņa laužņa kājiņu 
stabilizēšanai un gumijas uzmava laužņa ķēdītei var lietot pēc izvēles (skat. ilustrācijas un 
to aprakstus). Iemauktiem ir pieļaujams polsterējums. Segliem nedrīkst būt apvalks. 
 

2. Trenzes un laužņi. Trenzei un lauznim jābūt izgatavotiem no metāla vai cietas 
plastmasas, kā arī tie var būt ar gumijas vai lateksa pārklājumu. Laužņa kājiņa nedrīkst 
būt garāka par 10 cm (garums zem mutē ievietojamās daļas). Augšējā kājiņa nedrīkst būt 
garāka par apakšējo kājiņu. Ja mutē ievietojamā daļa ir vertikāli kustīga, tad tai atrodoties 
visaugstākajā pozīcijā, laužņa apakšējā kājiņa nedrīkst būt garāka par 10 cm. Laužņa 
ķēdīte var būt izgatavota no metāla vai ādas, kā no metāla un ādas kombinācijas. Laužņa 
ķēdītes uzmava var būt izgatavota no gumijas, ādas vai aitādas. Trenzes un laužņa 
diametram ir jābūt tādam, lai tas zirgu netraumētu. Minimālais diametrs lauznim ir 12 mm 
un trenzei 10 mm. Trenze bez laužņa tiek atļauta atkarībā no norādījumiem konkrētajā 
shēmā (uz atzīmju lapas). Trenzes, kuras lieto jaunzirgu sacensībās nedrīkst būt tievākas 
par 14 mm. Ponijiem minimālais diametrs trenzēm ir 10 mm. Diametru mēra tuvākajā 
vietā pie trenzes riņķiem vai pie laužņa kājiņām. 
 

3. Steki. Visās starptautiskās sacensībās ir aizliegts startēt ar jebkāda veida steku. Viens 
steks ir atļauts iesildes laikā, ar maksimālo pieļaujamo garumu 1.20 m (ponijiem 1 m). 
Steks ir jānoliek pirms jāšanas ap sacensību laukumu, pretējā gadījumā sportistam 
pienākas sods (skat.artikulu 430). 



 
Ierodoties sacensību vietā, tikai sportistam vai viņa oficiālajam palīgam ir atļauts lietot 
steku iepriekšminētajā garumā zirgu jājot, soļojot pie rokas vai kordojot (tiek pieļauta arī 
kordojamā pātaga). Citas personas drīkst lietot steku tikai ar nosacījumu, ka tas netiek 
lietots zirga apmācībai. 
 

4. Papildus inventārs. Martingali, krūšu siksnas, gumijas aizsargi trenzēm, dažādas 
atsaites, acu aizsargi, kā arī cits papildus inventārs ir stingri aizliegts un par tā lietošanu 
draud izslēgšana (skat.artikulu 430). 
 

5. Izpušķojumi. Jebkādi zirga izpušķojumi ar tādiem priekšmetiem kā lentām vai puķēm ir 
stingri aizliegti. Ir atļauta standarta krēpju un astes sapīšana.  
 

6. Mākslīgās astes vai astes pagarinājumi ir atļauti tikai ar iepriekšēju FEI atļauju. Šādu 
atļauju var pieprasīt FEI iejādes departamentā, pievienojot fotogrāfijas un veterināro 
izziņu. Mākslīgajā astēm sastāvā nedrīkst būt metāls (izņemot āķus) vai papildus atsvari. 
 

7.1 Ausu ‘cepurīte’ pret mušām ir atļauta visās sacensībās un drīkst nedaudz aizturēt skaņu, 
taču tā nedrīkst aizsegt zirga acis. Aizliegts lietot ausu aizbāžņus, izņemot artikulā 428.7.2 
noteiktajos gadījumos. Ausu ‘cepurītēm’ jābūt diskrētās krāsās un ar neuzbāzīgu dizainu. 
 

7.2 Ausu aizbāžņus drīkst izmantot tikai apbalvošanas laikā. 
 

8. Inventāra pārbaude. Pirms sportists dodas prom no iesildes laukuma, stjuarti drīkst 
vizuāli pārbaudīt inventāru, lai neļautu sportistam startēt ar aizliegtu inventāru. Jāņem 
vērā, ka sportists uzņemas pilnu atbildību par izmantoto inventāru un tā atbilstību 
noteikumiem. Jābūt nozīmētam stjuartam, kas pārbauda katra zirga inventāru uzreiz pēc 
iznākšanas no sacensību laukuma. Par jebkādām novirzēm no noteikumiem ir jāziņo 
sacensību galvenajam tiesnesim (pie C) un, ja tiek apstiprināts noteikumu pārkāpums, 
sportists tiek izslēgts. Iemauktu, trenzes un laužņu pārbaude ir jāveic ļoti uzmanīgi, jo ir 
zirgi, kuri ļoti jūtīgi reaģē uz mutes aizskaršanu (skat. FEI stjuarta manuāli).  
 
Stjuartam noteikti jābūt vienreizlietojamiem aizsargcimdiem trenzes un laužņu pārbaudei 
(viens pāris cimdu viena zirga pārbaudei). 
 

9. Iesildes un treniņu laukumi. Iepriekš minētie punkti 1-4 attiecas arī uz iesildes un 
treniņu laukumiem. Šeit drīkst arī izmantot parastās trenzes, zemās purna siksnas, 
Meksikāņu purna siksnas, ‘astotnieka’ purna siksnas, kājsargus un bintes. 
 
Kordojot zirgu drīkst izmantot speciālos kordošanas iemauktus, vienkāršās fiksētās sānu 
atsaites un dubultās slīdošās jeb trīsstūrveida atsaites (Dreieckszügel). Kordošana ir 
atļauta tikai ar vienu kordu, kura ir pievienota vai nu kordošanas iemauktiem vai arī 
trenzei. Kordu piestiprināt pie laužņa nedrīkst. 
 

10. Identifikācijas numurs. Katram zirgam sacensībās tiek piešķirts identifikācijas numurs, 
kurš nemainās visu sacensību laiku. Šim numuram vienmēr ir jābūt piestiprinātam pie 
zirga inventāra no sacensību sākuma līdz to beigām, kad zirgs startē, tiek trenēts vai 
soļots pie rokas, tādējādi to var identificēt sacensību rīkotāji, ieskaitot stjuartus. Ja numurs 
nav piestiprināts, tiek izteikts brīdinājums. Ja atkārtoti numurs netiek lietots, sacensību 
organizatori var piespriest sportistam sodu.  

  



Attēlu apraksti atļautajām trenzēm un laužņiem 
 
Laužņu iemauktu trenzes un laužņi 
 
Maza diametra trenzes (izmantojamas ar lauzni) 
 
1. Trenze ar brīvi kustīgiem riņķiem 
2. a, b, c trenze, kur vidējai daļai jābūt noapaļotai. Riņķi drīkst arī būt fiksēti (olīvveida) 

d - trenze ar rotējošu vidējo daļu 
e - rotācijas trenze ar rotējošu vidējo daļu 
f – rotācijas trenze ar rotējošu vidējo daļu un cilpveidīgi piestiprinātiem riņķiem 

3. Trenze ar fiksētiem olīvveida riņķiem 
4. Trenze ar augšējiem pagarinājumiem vaigu daļā, pie kuriem tiek fiksētas iemauktu 

vaigu siksnas 
 
Laužņi 
 
5. Laužņi ar vienmērīgi izliekumu mutes daļā 
6. +7. Laužņi ar taisnām kājiņām un izteiktu izliekumu vidējā daļā 
8. Laužņi ar izteiktu izliekumu vidējā daļā un kustīgu savienojumu ar kājiņām 

Tiek pieļautas arī kustīgas laužņa kājiņas 
9. Dažādas variācijas laužņiem nr.6, 7 & 8 
10. Laužņi ar s-veida kājiņām 
11. Laužņa ķēdīte (metāla, ādas vai abu kombinācija) 
12. Siksniņa laužņa kājiņu stabilizēšanai 
13. Ādas uzmava laužņa ķēdītei 
14. Gumijas, ādas vai aitādas uzmava laužņa ķēdītei 
 
Parastās trenzes 
 
1. Trenze ar brīvi kustīgiem riņķiem 
2. a, b, c trenze, kur vidējai daļai jābūt noapaļotai. Riņķi drīkst arī būt fiksēti (olīvveida) 
3. Trenze ar fiksētiem olīvveida riņķiem 
4. Rikšotāju trenze ar D-veida riņķiem 
5. Trenze ar fiksētiem olīvveida riņķiem un augšējiem/apakšējiem pagarinājumiem vaigu 

daļā 
6. Trenze ar brīvi kustīgiem riņķiem un augšējiem/apakšējiem pagarinājumiem vaigu daļā 

(Fulmer) 
7. Trenze ar augšējiem pagarinājumiem vaigu daļā (bez iemauktu piestiprināšanas 

iespējas) 
8. Trenze ar augšējiem pagarinājumiem vaigu daļā, pie kuriem tiek fiksētas iemauktu 

vaigu siksnas 
9. Taisna, viendaļīga trenze. Tiek pieļauti arī fiksēti olīvveida riņķi un gumijas vai 

plastmasas pārklājums. 
10. Trenze ar rotējošu mutē ievietojamo daļu 
11. Trenze ar rotējošu vidējo daļu 
12. Rotācijas trenze ar rotējošu vidējo daļu 
13. Trenze ar rotējošu vidējo daļu un cilpveidīgi piestiprinātiem riņķiem 

  



Laužņu iemauktu trenzes un laužņi 
 
Šaurās trenzes (izmantojamas ar lauzni) 

 

 

  



Laužņi 
 

 

  



Dažādas parastās trenzes 
 

 

  



Rotējošās trenzes 

 
 

  



Atļautās purna siksnas 
 
1. Zemā purna siksna  

 

2. Parastā purna siksna 

 

3. Purna siksna ar ‘astotnieka’ 
papildsiksniņu 

 

4. Krustotā jeb Meksikāņu purna siksna 

 

5. Kombinētā purna siksna (bez ganašu 
siksnas) 

 

6. Micklem iemaukti 

 

1., 3., 4. un 6. purna siksnas nedrīkst lietot kopā ar laužņa iemauktiem 
5. drīkst lietot ar laužņa iemauktiem, taču bez ‘astotnieka’ papildsiksniņas 

  



Piemērs laužņa iemauktiem ar parasto purna siksnu, trenzi un laužņa ķēdīti 

 
 
 
Piemērs atļautiem iejādes segliem 

 
 
 
Dubultās slīdošās jeb trīsstūrveida atsaites (Dreieckszügel) 

 

  



ARTIKULS 429 LAUKUMS UN IESILDES LAUKUMI (SHEMATISKS ZĪMĒJUMS 
PIELIKUMĀ) 

 
1.1 Apstiprināšana. Olimpiskajās spēlēs, reģionālajās spēlēs un FEI čempionātos, sacensību 

laukumu pārbauda un apstiprina tehniskā delegācija. Īpaši nozīmēts citas valsts sportists 
tiek pieaicināts par konsultantu. 
 

1.2 Visās citās starptautiskās sacensībās, sacensību laukumu pārbauda un apstiprina ārvalstu 
tiesnesis vai galvenais tiesnesis. Īpaši nozīmēts citas valsts sportists tiek pieaicināts par 
konsultantu. 
 
Citas valsts sportists ir organizatoru iecelts sportists starptautiskās sacensībās. 
 

2. Laukuma specifikācijas. Laukumam jābūt līdzenam, 60 m garam un 20 m platam. 
Laukuma slīpuma starpība, mērot pa diagonāli vai garo malu, nedrīkst būt lielāka par 60 
cm. Laukuma slīpuma starpība, mērot pa īso malu, nedrīkst būt lielāka par 20 cm. 
Laukuma pamatam pārsvarā jāsastāv no smiltīm. Iepriekš minētie mērījumi attiecas uz 
laukuma iekšpusi. Laukumam ir jābūt vismaz 10 m attālumā no publikas. Izņēmumus 
apstiprina FEI. Ja sacensības notiek iekštelpās, manēžai būtu jābūt vismaz 2 m attālumā 
no sienas. Sētiņām jābūt aptuveni 30 cm augstām, baltām un tām jābūt atdalāmām vienai 
no otras. Pie A jābūt viegli noņemamai sētiņai, lai izlaistu un ielaistu sportistus laukumā. 
Ieejas platumam ir jābūt vismaz 2 m. Sētiņām jābūt tādām, lai zirgiem tajās neķertos 
nagi. Tām nedrīkst būt metāla sastāvdaļas. 
 

3. Reklāma uz iejādes sētiņām un tiesnešu būdiņām vai galdiem. Vienīgi FEI pieder 
reklāmas tiesības attiecībā uz iejādes sētiņām visiem FEI čempionātiem un FEI sērijām. 
Iepriekš vienojoties ar FEI, organizatori var nodrošināt sev reklāmas vietu, izņemot uz 
iejādes burtiem un to stiprinājumiem (šeit nekad netiek atļauta reklāma). 
 
Visās citās starptautiskās sacensībās, organizatoriem tiek ieteikts neizvietot reklāmu uz 
iejādes sētiņām, tā vietā izmantojot atsevišķus reklāmas stendus, kā tas ieteikts atsevišķi 
publicētās FEI rekomendācijās. 
 
Reklāma drīkst būt tikai sētiņu iekšpusē un tikai melnā krāsā. Izņemot burtu A, ap 
pārējiem burtiem ir jābūt vismaz 1.50 m brīvai vietai. Īsai sienai M C H ir jābūt pilnīgi bez 
reklāmām. Ap B un E ir jābūt vismaz 3 m brīvai vietai. Maksimāli 44 m reklāma ir atļauta 
uz sētiņām. Reklāma jāizvieto simetriski un abām garajām sienām ir jābūt vienādām. 
 
Sponsora logotips nedrīkst būt lielāks par 20 cm un reklāmai jābūt vienā līmenī ar sētiņu 
augšējo malu. Reklāma drīkst būt tikai sētiņu iekšpusē un nekad ne ārpusē. Jārespektē visi 
noslēgtie līgumi un vienošanās starp FEI un raidsabiedrībām.  
 
Reklāma uz tiesnešu būdiņām vai galdiem ir jāapstiprina ārvalstu tiesnesim vai ārvalstu 
tehniskajam pārstāvim pirms sacensību sākuma. Maksimālais reklāmas izmērs pie tiesnešu 
būdiņām ir 2 kvadrātmetri. 
 
Ievērojot iepriekš minētos nosacījumus, FEI apstiprinātajās sacensībās vienmēr drīkst 
izvietot FEI nosaukumu vai logotipu uz iejādes sētiņām. Piemērs: CDIO Āhene, CDI5* 
Kannas, CDI-W Londona. 
 
Ja organizatori pārkāpj šos noteikumus, tai tiks piemērots sods, kuru nosaka FEI, 
balstoties uz šim noteikumiem. Pastāv iespēja arī zaudēt CDI statusu. 
 

4. Burti. Burti ir jānovieto aptuveni 50 cm ārpus sētiņām un tiem jābūt skaidri redzamiem. 
Papildus burtam, uz sētiņām ir obligāti redzami jāatzīmē burta vieta vienā līmenī ar pašu 
burtu. Reklāma uz burtiem vai to stiprinājumiem ir aizliegta. Skatītājiem ir jāspēj saredzēt 
burtus. 
 

5. Tiesnešu novietojums. Trīs tiesnešiem jāsēž pie īsās sienas, ne mazāk kā 3 m un ne 
vairāk kā 5 m attālumā no laukuma; un vēlams ne mazāk kā 2 m attālumā sacensībās, kas 
notiek iekštelpās. Tiesnesis pie C atrodas viduslīnijas taisnē, tiesneši pie M un H atrodas 
2.50 m attālumā no garo sienu taisnēm. Tiesneši pie B un E ir jānosēdina ne mazāk kā 3 m 
un ne vairāk kā 5 m attālumā no laukuma pie B un E burtiem (vēlams ne mazāk kā 2 m 



attālumā sacensībās, kas notiek iekštelpās). Ja sacensības tiesā trīs tiesneši, vienam būtu 
jāatrodas pie garās sienas. Ja sacensības tiesā septiņi tiesneši, diviem papildus tiesnešiem 
ir jāsēž pretim tiesnesim pie C, 5 m attālumā no garo sienu taisnēm. Izņēmumus 
apstiprina FEI. 
 

6. Tiesnešu būdiņas. Katram tiesnesim ir jānodrošina atsevišķa būdiņa vai platforma. Tai 
jābūt vismaz 50 cm augstumā virs zemes (brīvās izvēles programmām pat nedaudz 
augstāk), lai tiesneši labi pārredzētu laukumu. Būdiņai ir jābūt pietiekami lielai, lai tajā 
ietilptu četras personas. Tiesnešu būdiņām ir jānodrošina laba laukuma pārredzamība. 
6.1 Tikai piederīgajām personām (iekļaujot oficiālās personas, kas pilda paaugstinājuma 
nosacījumus) pieļaujams atrasties tiesnešu būdiņās. Jebkādiem izņēmumiem jābūt 
iepriekšējai galvenā tiesneša piekrišanai, un tie jāiekļauj ārzemju tiesneša FEI atskaitē. 
Tiesneša būdiņā nav pieļaujama mediju vai jebkādu mediju balss ierakstīšanas ierīču 
atrašanās. 
 

7. Pārtraukumi. Ik pēc 6-10 startiem ir jābūt aptuveni 10 min ilgam pārtraukumam, lai 
nolīdzinātu laukumu.  
 
Iejādes sacensībās pārtraukums nekad nedrīkst būt ilgāks par divām stundām un tajā 
nedrīkst notikt citas sacensības. 
 
Ja ir sacensībās vairāk nekā 40 dalībnieku, tad organizatoriem sacensības jāieplāno uz 
divām dienām.  
 

8. Iejāšana manēžā. Sacensībās, kur nav iespējams apjāt apkārt sacensību manēžai, 
sportists drīkst iejāt manēžā pirms zvana signāla. Pēc zvana signāla sportists iesāk shēmu 
no manēžas iekšpuses. 
 
Sacensībās, kur var apjāt apkārt sacensību manēžai, sportists drīkst iejāt manēžā tikai pēc 
zvana signāla.  
 
Tiesnesis pie C burta ir atbildīgs par zvana signālu un starta laikiem. 
 

9. Treniņi sacensību manēžā. Sportisti nekādā gadījumā nedrīkst izmantot sacensību 
laukumu jāšanai, izņemot starta laikā un organizatoru norādītajos treniņu laikos. Jebkurus 
izņēmumus apstiprina tehniskais pārstāvis vai galvenais tiesnesis. 
 

10. Treniņu laukums. Sportistiem ir jānodrošina vismaz viens treniņu laukums (20x60 m), 
vismaz divas dienas pirms sacensībām. Ja iespējams, šim laukumam jābūt ar tieši tādu 
pašu pamatu, kā sacensību laukumam. 
 
Ja nav iespējams nodrošināt treniņu laukumu attiecīgajos izmēros, sportistiem ir jāļauj 
zirgus trenēt sacensību manēžā. Ir jāsastāda konkrēts grafiks, kurā paredzēti laiki, kad 
sacensību laukumā drīkst trenēt zirgus. Ja sacensību laukumā atļauj trenēties, tad 
ieteicams izveidot pēc iespējas līdzīgāku pirmssacensību iesildes laukumu. 
 
„10 minūšu laukums” ir pēdējais iesildes laukums pirms došanās uz sacensību laukumu. 10 
minūšu laukums ir obligāts Olimpiskajām spēlēm un FEI čempionātiem, kā arī tiek 
rekomendēts visiem CDI/CDO. 
 

10.1 Pēdējam iesildes laukumam ir jābūt ar tādu pašu pamatu kā galvenajam laukumam.  
 

10.2 Sportists drīkst ienākt laukumā pēc tam, kad to ir pametis iepriekšējais sportists, kurš ir 
devies uz sacensību laukumu. 10 minūšu laukumā nekad drīkst būt ne vairāk kā viens 
sportists, ja vien no savādāk nenolemj tehniskais pārstāvis vai galvenais tiesnesis. 
 

10.3 Sportistam nav obligāti jāizmanto 10 minūšu laukums. 
 

10.4 Stjuartam ir jābūt klātesošam visos treniņos un iesildes, sākot no oficiālā staļļu 
atvēršanas laika. 
 

10.5 Drīkst sakārtot inventāru un drīkst veikt visas parastās darbības, rūpējoties par zirga 
labklājību. 



 
11. Neparedzēti pārtraukumi. Ja ir notikusi tehniska kļūme, tiesnesim pie C ir jānozvana 

zvans. Ārēju traucējumu gadījumā, ekstremālos laika apstākļos, vai citās ekstremālās 
situācijās tiek rekomendēta tāda pati procedūra. Arī tehniskais pārstāvis vai organizatori 
var ierosināt tiesnesim pie C pārtraukt sacensības. Šādos gadījumos, sportists, kura starts 
tika pārtraukts, var turpināt savu startu, kad apstākļi to atļauj. 
 
Ja sportista mūzika izslēdzas brīvās izvēles shēmas laikā un nav pieejama aizvietotāja 
sistēma, sportists ar galvenā tiesneša atļauju drīkst pamest manēžu. Pēc iespējas 
jāsamazina šāda atgadījuma ietekme uz citu sportistu startiem. Attiecīgais sportists drīkst 
turpināt vai sākt savu shēmu no jauna. To var ieplānot paredzētā sacensību pārtraukuma 
laikā vai arī sacensību beigās. Galvenais tiesnesis pēc apspriedes ar sportistu nosaka, kad 
sportists drīkstēs atgriezties sacensību laukumā. Sportists drīkst pats izlemt, vai vēlas 
turpināt vai sākt savu shēmu no jauna. Jebkurā gadījumā, jau esošās atzīmes netiek 
mainītas. 
 
Ja laukumā ir traucējošs objekts, kas var ietekmēt sportista sniegumu, shēma ir 
jāpārtrauc. Sportists var turpināt savu startu pēc attiecīgā objekta aizvākšanas no 
laukuma.  
 
Ja sportistam ir jāatsāk parastā shēma, sportists drīkst izvēlēties, vai to atsākt no 
pārtraukšanas brīža vai arī sākt visu shēmu no sākuma. Atzīmes, kuras piešķirtas pirms 
shēmas pārtraukšanas, netiek mainītas. 
 

ARTIKULS 430 SHĒMU JĀŠANA 
 
Oficiālās FEI shēmas ir jāzina no galvas un elementi ir jāveic precīzi tādā kārtībā kā tas 
noteikts shēmā. 
 

1. Zvana signāls. Pēc zvana signāla sportistam ir 45 sekundes, lai iejātu sacensību manēžā 
pie burta A. Brīvās izvēles programmā sportistam ir dotas 45 sekundes, lai sāktu mūziku 
un 20 sekundes, lai iejātu manēžā pēc mūzikas sākuma. 
 
Ja brīvās izvēles programmā ir tehniskas problēmas vai ir aizkavēts mūzikas sākums, 
tiesnesis pie burta C drīkst pārtraukt laika uzskaiti un atsākt to, kad problēma ir atrisināta. 
Tiesnesis pie C ir atbildīgs par zvanu un laika uzskaiti. Kad vien ir iespējams, ir jāizmanto 
ekrāns, uz kura skaidri redzams laiks (45 sekundes). 
 
Ja zirgs sāk izkārnīties vai urinēt, laiku aptur līdz brīdim, kad zirgs var turpināt. 
 

2. Sasveicināšanās. Sasveicināšanās laikā sportistiem ir jāsaņem pavadas vienā rokā. 
Sportisti, kuriem galvā ir cilindrs, pēc izvēles drīkst to noņemt vai arī tikai paklanīt galvu. 
 

3. Kļūdas shēmas zīmējumā. Ja sportists shēmas laikā kļūdaini izpilda shēmas zīmējumu 
(nepareizi nogriežas, izlaiž elementu, utt.), tad tiesnesis pie C sportistu brīdina ar zvana 
signālu. Ja nepieciešams, tiesnesis pie C sportistam parāda, no kura punkta shēmu atsākt 
un kuru elementu veikt nākamo, pēc tam ļaujot sportistam turpināt pašam. Gadījumos, 
kad zvana signāls var izjaukt sportista plūstošu sniegumu (piemēram, pāreja no vidējiem 
rikšiem uz sakopotiem soļiem pie V nevis K; piruete lēkšos uz viduslīnijas pie D nevis pie 
L), tiesnesis pie C drīkst izlemt, vai ir nepieciešams zvanīt zvanu. Ja shēmā tas pats 
elements ir jāatkārto vēlreiz un sportists pieļauj to pašu kļūdu, taču iepriekš zvans nav 
nozvanīts, tad šo ieskaita kā tikai vienu kļūdu. 
 
Lēmums par to, vai sportists ir kļūdījies, ir jāpieņem tiesnesim pie burta C. Pārējo tiesnešu 
atzīmes ir attiecīgi jāpielāgo. 
 

4. Kļūdas shēmas izpildes nosacījumos. Ja sportists kļūdaini izpilda shēmas izpildes 
nosacījumus (jāj atvieglotajos rikšos, nevis manēžas rikšos, sasveicinoties nesaņem 
pavadas vienā rokā, utt.), tad sportistu soda tāpat kā par pieļautu kļūdu shēmas 
zīmējumā. Sportistam nav atļauts atkārtot shēmas elementu, izņemot gadījumos, kad 
tiesnesis pie C nolemj, ka ir pieļauta kļūda shēmas zīmējumā (nozvana zvanu). Ja sportists 



patvaļīgi atkārto kādu elementu, tiesnešiem jāvērtē tikai šī elementa pirmā izpildes reize, 
par otro reizi piešķirot sodu par kļūdu shēmas zīmējumā. 
 

5. Nepamanītas kļūdas. Ja tiesnešu kolēģija nav pamanījusi kļūdu, sportists netiek par to 
sodīts. 
 

6. Sodu veidi 
 

6.1 Kļūdas shēmas zīmējumā 
 
Ir jāpiešķir sods par katru kļūdu shēmas zīmējumā (neatkarīgi no tā vai atskan zvana 
signāls), izņemot iepriekš minētos gadījumos. 
 

Pirmā kļūda Divi soda procenti 

Otrā kļūda Izslēgšana 

Jaunzirgu shēmās, bērnu, poniju un junioru shēmās, sods par pirmo kļūdu ir 0.5% no 
kopējā rezultāta; par otro kļūdu – 1% no kopējā rezultāta; par trešo kļūdu – izslēgšana. 
 

6.2 Citas kļūdas 
 
Atbildība par to, vai jāpiešķir sods, jāuzņemas tiesnesim pie C, un citu tiesnešu atzīmju 
lapās tam jābūt attiecīgi atzīmētam, lai nodrošinātu konsekvenci rezultātos. 
 
Visi zemāk minētie punkti tiek uzskatīti par kļūdām, un par katru no tiem tiek atskaitīti divi 
punkti no katra tiesneša, taču tie neakumulējas un sportists dēļ tiem nevar tikt izslēgts 
(ieskaitot brīvās izvēles programmu): 
 
-Jāšana apkārt sacensību manēžai ar steku vai kājsargiem, kā arī atkāpes no sportista 
apģērba noteikumiem (piemēram, nav uzvilkti cimdi); 
-Iejāšana sacensību manēžā ar steku vai kājsargiem, kā arī ar atkāpēm no sportista 
apģērba noteikumiem (piemēram, nav uzvilkti cimdi). Ja neatbilstību pamana pēc tam, kad 
shēma ir jau sākusies, tiesnesis pie C apstādina sportistu un manēžā drīkst ienākt persona, 
kas inventāru noņem vai pienes. Pēc tam sportists drīkst shēmu turpināt, sākot no 
pārtraukuma punkta vai arī pavisam no sākuma (taču no manēžas iekšpuses). Atzīmes, 
kuras piešķirtas pirms shēmas pārtraukšanas, netiek mainītas; 
-Iejāšana sacensību manēžā pirms zvana signāla; 
-Neiejāšana sacensību manēžā 45 sekunžu laikā pēc zvana signāla, bet iejāšana 90 
sekunžu laikā; 
-Brīvās izvēles programmām, iejāšana sacensību manēžā vairāk kā 20 sekunžu laikā pēc 
zvana signāla; 
-Ja brīvās izvēles programma ir garāka vai īsāka, nekā tas paredzēts shēmas nosacījumos, 
no mākslinieciskā snieguma rezultāta tiek noņemti 0.5%. 
 

7. Izslēgšana. 
 

7.1 Klibums. Ja ir pamanāms izteikts klibums, tiesnesis pie C informē sportistu par izslēgšanu. 
Šo lēmumu nevar apelēt. 
 

7.2 Pretošanās. Jebkāda pretošanās, kas aizkavē shēmas turpināšanu ilgāk par 20 
sekundēm, tiek sodīta ar izslēgšanu. Drīkst izslēgt arī ātrāk par 20 sekundēm, ja 
pretošanās apdraud sportistu, zirgu, tiesnešus oficiālo personālu vai publiku. Šis punkts 
attiecas arī uz pretošanos pirms iejāšanas sacensību manēžā un to pametot. 
 

7.3 Kritiens. Zirga vai jātnieka kritiena gadījumā pāris tiek izslēgts. 
 

7.4 Manēžas atstāšana shēmas laikā. Ja zirgs shēmas laikā ar visām četrām kājām pamet 
manēžu, pāris tiek izslēgts. 
 

7.5 Palīdzība no malas. Zirgam un jātniekam nav atļauts palīdzēt no malas (balss, žesti, 
audioaustiņas un/vai elektroniskās komunikācijas ierīces utt.). Ja šāda palīdzība tiek 
sniegta, pāris tiek izslēgts. 



 
7.6 Asiņošana. Ja tiesnesim pie C shēmas laikā rodas aizdomas par svaigām asinīm jebkurā 

vietā uz zirga, viņš to apstādina, lai pārbaudītu. Ja uz zirga tiek atrastas svaigas asinis, tas 
tiek izslēgts un šo lēmumu nevar apelēt. Ja tiesnesis pēc pārbaudes secina, ka asiņu nav, 
zirgs drīkst turpināt shēmu. 
 
Ja FEI stjuarts, pārbaudot inventāru pēc shēmas (artikuls 430.1), atrod svaigas asinis 
zirga mutē vai piešu rajonā, viņš par to informē tiesnesi pie C, kas attiecīgo pāri izslēdz no 
tās dienas starta. Ja uz zirga ir asinis, ir jāizsauc FEI vetārsts, kurš nolemj, vai zirgs drīkst 
turpināt piedalīties sacensībās. 
 
Ja zirgs tiek izslēgts iepriekš minēto iemeslu dēļ, kā arī, ja zirgs savainojas shēmas laikā 
un sāk asiņot pēc shēmas pabeigšanas, tad tas ir jāizmeklē FEI vetārstam pirms nākamā 
starta, lai noteiktu, vai zirgs drīkst turpināt piedalīties sacensībās nākamajās dienās. VEI 
vetārsta lēmumu nevar apelēt. 
 

7.7 Citi izslēgšanas iemesli 
 
- Pāris nespēj izpildīt attiecīgā līmeņa shēmas prasības. 
- Sniegums ir pretrunā ar zirga labklājību un/vai ir redzama varmācīga jāšana. 
- Pāris neierodas sacensību manēžā 90 sekunžu laikā pēc zvana signāla, izņemot 

gadījumus, ja ir pamatots iemesls, par kuru jāinformē tiesnesis pie C (pamatots 
iemesls ir, piemēram, pakava nokrišana, utt.) 

- Jāšana ar neatļautu inventāru, kas nav uzskaitīts artikulā 430.6.2. 
 

8. Soda punkti. Soda punkti tiek atskaitīti no katra tiesneša atzīmju lapas, atņemot tos no 
kopējā punktu skaita, ko ir ieguvis sportists. 
 

9. Punkts, kurā jāizpilda elements. Elementus, kurus ir jāizpilda konkrētā punktā, ir jāveic 
tajā brīdī, kad sportista ķermenis ir virs šī punkta. Izņēmumi ir pārejas, kur zirgs tuvojas 
burtam no diagonāles vai arī perpendikulāri. Šajos gadījumos pāreja ir jāveic tajā brīdī, 
kad zirga deguns sasniedz burta līniju, lai zirgs pārejas brīdī būtu taisns. Tas iekļauj arī 
kāju maiņas. 
 

10. Shēmas sākums un beigas. Shēma sākas ar iejāšanu pie A un beidzas ar 
atsveicināšanos shēmas beigās (līdzko zirgs izkustas uz priekšu). Inventāra pārbaudes dēļ, 
shēmu oficiāli uzskata par pabeigtu tikai pēc inventāra pārbaudes. Jebkādi incidenti pirms 
un pēc shēmas neietekmē atzīmes. Sportistam ir jāatstāj manēža tādā veidā, kā tas 
noteikts shēmā. 
 

11. Papildinformācija brīvās izvēles shēmai. Sportistam ir jāiejāj sacensību manēžā 20 
sekunžu laikā pēc mūzikas sākšanās. 
 
Brīvās izvēles shēmas sākumā un beigās apstāšanās ir obligāta. Shēmas laika uzskaite 
sākas no tā brīža, kad sportists sāk kustību pēc apstāšanās un beidzas ar atsveicināšanos. 
 
Papildus informāciju var iegūt iejādes tiesāšanas oficiālajās vadlīnijās par brīvās izvēles 
shēmu grūtības novērtēšanu, kas publicētas FEI mājaslapā. 
 

12. Papildinformācija par jaunzirgu sacensībām. 
 
Papildus informāciju var iegūt FEI iejādes rokasgrāmatā.  
 

ARTIKULS 431 LAIKS 
 
Shēmām paredzētais laiks. Tikai brīvās izvēles shēmām notiek laika uzskaite (iejādes 
noteikumu artikuls 421). Laiks, kas norādīts uz shēmas atzīmju lapām, paredzēts tikai 
informatīviem nolūkiem. 
 

ARTIKULS 432 ATZĪMES 
 

1. Tiesnešu lapās ir numurēti norādīti visi elementi, kā arī pārejas, kas jānovērtē ar atzīmi. 
 



2. Katrs tiesnesis piešķir vērtējumu no 0 līdz 10, kur 0 ir viszemākais un 10 ir visaugstākais 
novērtējums. 
 

3. Atzīmju skala ir šāda: 
 

10 Izcili 7 Samērā labi 4 Nepietiekami 1 Ļoti slikti 

9 Ļoti labi 6 Apmierinoši 3 Samērā slikti 0 Nav izpildīts 

8 Labi 5 Pietiekami 2 Slikti   

 
Tiesneši pēc izvēles gan elementiem, gan kopējām atzīmēm drīkst izmantot atzīmju 
pusītes (visas no 0.5 līdz 9.5). 
 
„Nav izpildīts” nozīmē, ka faktiski nekas no prasītā elementa nav izpildīts. 
 
Brīvās izvēles programmā visās atzīmju pozīcijās drīkst likt atzīmju pusītes (visas no 0.5 
līdz 9.5). 
 
Jaunzirgu shēmās drīkst izmantot decimāldaļas skaitļus līdz 0.1. 

 
4. Kopējās atzīmes liek pēc tam, kad sportists ir pabeidzis savu sniegumu. Tās ir šādas: 

1) Gaitas 
2) Impulss 
3) Pakļāvība 
4) Sportista uzsēde un vadības līdzekļu pielietojums 
 
Katrai kopējai atzīmei piešķir balli no 0 līdz 10. 
 

5. Kopējām atzīmēm, kā arī dažiem grūtākajiem elementiem var tikt piešķirti koeficienti; to 
nosaka FEI. 

ARTIKULS 433 ATZĪMJU LAPAS 
 

1. Atzīmju lapām ir divas ailes: pirmā tiesneša sākotnējai atzīmei un otrā labotai atzīmei. Pie 
visiem labojumiem tiesnesim ir jāparakstās. Tiesnešu atzīmes ir jāfiksē ar tinti. 
 

2. Ailē, kas paredzēta tiesnešu komentāriem, tiesnesim, cik vien tas iespējams, ir jāsniedz 
sava vērtējuma iemesls. Ja atzīme ir 5 un zemāk, tiesnesim ir stingri ieteikts sniegt savu 
pamatojumu. Piezīmēs izteiktais pamatojums domāts jātnieka informācijai. 
 

3. Olimpiskajās spēlēs tiesnešu lapu oriģinālus pāriem, kuri ir ieguvuši godalgotās vietas, ir 
jāsūta uz FEI kopā ar katras shēmas rezultātiem, kur skaidri uzrādīti procenti, ko katrs 
tiesnesis pārim piešķīris. Sportistiem jānodrošina atzīmju lapas kopijas. 
 

4. CDI un CDIO tiesnešu lapu oriģināliem ir jābūt pieejamiem sportistiem pēc sacensībām. 
FEI kopijas nav nepieciešamas. 
 

5. Tiesnešu kontroles grupas labojumi tiek pievienoti parastajām tiesnešu lapām un iedoti 
sportistiem. Labojumu kopijai ir jābūt pieejamai tiesnesim, kura atzīmes tika izlabotas. 
 

6. Galīgos rezultātus ar parakstu nepieciešams apliecināt galvenajam tiesnesim vai atbilstoši 
ārzemju tiesnesim. 
 

7. Visas FEI iejādes shēmas var lejupielādēt no FEI mājas lapas. 
 

ARTIKULS 434 VIETU SADALĪJUMS 
 

1. Pēc katra starta, kad visi tiesneši ir piešķīruši kopējās atzīmes un parakstījuši atzīmju 
lapas, šīs lapas tiek nodotas rezultātu aprēķināšanai. Atzīmes tiek sareizinātas ar 
norādītajiem koeficientiem un tad saskaitītas. Pēc tam tiek atņemti soda punkti par kļūdām 
uz katra tiesnešu atzīmju lapas. 
 



2. Kopējo rezultātu vietu sadalījumam iegūst saskaitot visu tiesnešu atzīmju kopsummas, 
ņemot vērā tiesnešu kontroles grupas labojumus, pēc tam pārvēršot punktus procentos. 
 

3. Individuālais vietu sadalījums (CDI) notiek šādi: 
 

2.1 Visās shēmās uzvarētājs ir tas sportists, kam ir augstākais procentuālais rezultāts, otrajā 
vietā ir sportists ar nākamo augstāko rezultātu, utt. 
 
Neizšķirti rezultāti. Gadījumos, kad starp pirmajām trīs vietām ir rezultāti ar vienādiem 
procentiem, galējo rezultātu izšķir kopējās atzīmes (gaitas, impulss, pakļāvība, uzsēde un 
vadības līdzekļi). Ja arī šīs atzīmes ir vienādas, tad rezultāts paliek neizšķirts starp 
tiesnešiem augstāko kopējo procentu skaita mediānas vērtība. Mediāna ir vidējā vērtība. 
Lai noteiktu mediānu starp tiesnešu gala procentiem, procentuālos rezultātus sarindo 
augošā secībā. Piemēram, 68,5% - 69% - 70% - 70,5% - 71%; 70% šajā piemērā ir 
mediānas vērtība. 
 
Gadījumos, kad brīvās izvēles programmas shēmās starp pirmajām trīs vietām ir rezultāti 
ar vienādiem procentiem, galējo rezultātu izšķir atzīmes par māksliniecisko izpildījumu.  
 
Gadījumos, kad pārējām vietām (ceturtā vieta un zemāk) ir vienādi rezultāti, sportistiem 
tiek piešķirtas vienādas vietas. 
 
Individuālo vietu sadalījumu CDIO, FEI čempionātos un Olimpiskajās spēlēs ir sīkāk 
aprakstīta FEI iejādes noteikumu artikulos 452 un 459. 
 

4. Komandu vietu sadalījumu (CDIO) nosaka šādi: visās komandu shēmās uzvarētāja 
komanda ir tā, kam ir vislielākā punktu kopsumma trīs labākajiem komandas sportistiem. 
Otrajā vietā ir komanda, kam ir nākamais augstākais rezultāts, utt. 
 
Neizšķirti rezultāti. Gadījumos, kad ir rezultāti ar vienādiem procentiem, uzvar komanda, 
kuras zemākā rezultāta sportists ir ieguvis augstāko rezultātu starp neizšķirto komandu 
abiem zemāko rezultātu sportistiem. Šis noteikums attiecas tikai uz neizšķirtiem 
rezultātiem pirmajai un otrai vietai FEI čempionātos (zelts un sudrabs), kā arī uz pirmajām 
trīs komandām Olimpisko spēļu komandu sacensībās. Komandām, kurām ir neizšķirts 
rezultāts bronzas medaļai, netiek piešķirta olimpiskā medaļa, bet tiek piešķirta vienāda 
(trešā) vieta. Gadījumos, kad ir rezultāti ar vienādiem procentiem, uzvar komanda, kuras 
zemākā rezultāta sportists ir ieguvis augstāko rezultātu starp neizšķirto komandu abiem 
zemāko rezultātu sportistiem. 
 

5. Sūdzības. Gadījumos, kad tiek reģistrētas oficiālas sūdzības par rezultātu, tikai akreditētais 
oficiālais video materiāls (ja tāds ir pieejams) var tikt izmantots par pierādījumu. 
 

ARTIKULS 435 REZULTĀTU APRĒĶINĀŠANA UN PUBLICĒŠANA 
 

1. Pēc katra starta ir jāaprēķina un jāpublicē katra tiesneša individuālie procentuālie rezultāti, 
kā arī kopējais procentuālais rezultāts. Piemēram: 1) rezultāts tiesnesim pie E=69.990%, 
H=70.333%, C=70.205%, M=71.120%, B=69.660%; 2) kopējais rezultāts: 70.261%. 
 

1.1 Maksimālais kopējais punktu skaits, kas jāizmanto aprēķinos, norādīts uz katras shēmas 
atzīmju lapas.  
Piemēram: Lielā balva: 460 punktu. 
 Lielās balvas brīvās izvēles programma: 200 punktu 

tehniskajam izpildījumam un 200 punktu 
mākslinieciskajam 
YH (7 gadus veciem) čempionāts: 350 par tehnisko un 50 
punktu par kvalitatīvo izpildījumu 
 

1.2 Procenti: visām procentuāli aprēķinātajām vērtībām jābūt noapaļotām uz augšu vai leju 
līdz trim (3) cipariem aiz komata pēc norādītā principa un piemēra: 0,0011-0,0014 uz leju; 
0,0015-0,0019 uz augšu. 
 

2. Aprēķini: 



2.1 Shēmās, kur tiek piešķirtas tikai tehniskās atzīmes, kopējais vidējo procentu skaits no 
katra tiesneša tiek aprēķināts, saskaitot galīgās katra elementa atzīmes un summu izdalot 
ar maksimālo kopējo punktu skaitu (skat. artikulu 435.1.1) x 100. 
 

2.2 Shēmās, kur ir atzīmes gan par tehnisko, gan mākslinecisko izpildījumu vai gan tehnisko, 
gan kvalitatīvo izpildījumu, kopējo vidējo procentu skaitu no katra tiesneša aprēķina, 
saskaitot procentus par tehnisko un māksliniecisko vai par tehnisko un kvalitatīvo 
izpildījumu un izdala ar divi. 
 

2.3 Gala procentus iegūst saskaitot procentus no katra tiesneša un izdalot ar tiesnešu skaitu. 
 
Piemēram: 1) Kopējais vidējo procentu skaits no katra tiesneša: 

E=69,990%, H=70,333%, C=70,205%, M=71,120%, 
B=69,660%; 

 2)Gala procenti: 70,262% 
 
Pēc sacensību galējo vietu sadalījuma paziņošanas, individuālie un kopējie procentuālie 
rezultāti tiek iesniegti presei un FEI, norādot katra tiesneša vārdu. 
 

3. Visiem rezultātiem jābūt publicētiem procentuālā izteiksmē ar trīs cipariem aiz komata.  
 

4. FEI kontinentālajos čempionātos pieaugušajiem, reģionālajās spēlēs, FEI čempionātos, FEI 
pasaules kausa iejādes finālos un Olimpiskajās spēlēs, katra tiesneša rezultātiem ir jābūt 
pieejamiem elektroniski Excel tabulās lietošanai tiesnešiem, sportistiem, treneriem un 
presei (viena forma par katru sportistu). 
 

5. Ja sportists pirms sacensībām izstājas, tiek izslēgts vai neierodas uz startu, uz atzīmju 
lapām blakus sportista vārdam ir jāieraksta „izstājās”, „izslēgts” vai „nav ieradies uz 
startu”. 
 
- Izstājies: sportists ir atteicis startu pirms shēmas sākuma, un tam ir pamatots iemesls, 
kuru ir apstiprinājis galvenais tiesnesis; 
- Izstājies: sācis shēmu, bet nav pabeidzis; 
- Izslēgts: sportists ir sācis jāt shēmu, bet ir izslēgts saistībā ar iejādes noteikumu 
pārkāpumu; 
- Nav ieradies uz startu: sportists bez paskaidrojuma nav ieradies uz startu. 
 

6. Rezultātu tablo. Shēmas laikā tiesneši nedrīkst redzēt rezultātus, taču ir ļoti ieteicams 
publikai starta laikā parādīt vidējā rezultāta izmaiņas pēc katra elementa (procentuāli vai 
vidējās atzīmes formā). 
 

7. Internets. Individuālo tiesnešu atzīmes drīkst publicēt internetā tikai pēc to 
apstiprināšanas. 
 

ARTIKULS 436   APBALVOŠANA 
 
Godalgotajiem sportistu/zirgu pāriem piedalīšanās apbalvošanā ir obligāta. Gadījumā, ja 
pāris nepiedalās apbalvošanā, tiek zaudēta iegūtā vieta un apbalvojumi (rozete, kauss, 
balvas). Izņēmumus drīkst apstiprināt tikai galvenais tiesnesis vai ārzemju tehniskais 
pārstāvis konkrētajās sacensībās. Apģērbam un inventāram ir jābūt identiskiem kā 
sacensību laikā, taču zirgiem drīkst būt melnas vai baltas bintes, ausu aizbāžņi, atļauts 
steks. Drošības nolūkos sportisti apbalvošanas laikā nedrīkst turēt karogus vai citas 
mantas. Zirgiem drīkst būt tikai uzvarētājiem paredzētās segas. 
 
Rozetes ir jāpiestiprina pie iemauktiem pirms apbalvošanas ceremonijas. 
 
Apbalvošanas ceremonijā ir jāpiedalās galvenajam tiesnesim un jāpieņem lēmums par 
jebkādām atkāpēm no iepriekš minētās procedūras. 
 
FEI mājas lapā ir sīkāk aprakstīti ieteikumi apbalvošanas ceremonijām. Nav atļauta skaļa 
mūzika, kas var uztraukt un nobiedēt zirgus. Vienmēr, kad zirgi atrodas grupā 



(apbalvošanas laikā, veterinārajā apskatē, utt.), sportistiem, palīgiem un citām 
iesaistītajām personām ir jāuzvedas atbildīgi. 
 
Vieglprātīga vai bezatbildīga rīcība var tikt sodīta ar dzelteno brīdinājuma kartīti. Par 
izteiktu vieglprātību vai izteiktu bezatbildību, kā rezultātā notiek negadījums, ir jāziņo FEI 
(skatīt FEI vispārīgos reglamentus). 

  



SADAĻA III  TIESNEŠU KOLĒĢIJA, TIESNEŠU KONTROLES GRUPA, APELĀCIJAS 
KOMISIJA, VETERINĀRĀ KOMISIJA UN VETERINĀRAIS PĀRSTĀVIS, STJUARTI UN 
VARDARBĪGA IZTURĒŠANĀS PRET ZIRGIEM* 

ARTIKULS 437 TIESNEŠU KOLĒĢIJA 
ARTIKULS 438 TIESNEŠU KONTROLES GRUPA 
ARTIKULS 439 APELĀCIJAS KOMISIJA 
ARTIKULS 440 VARDARBĪGA IZTURĒŠANĀS PRET ZIRGIEM 
ARTIKULS 441 VETERINĀRĀ KOMISIJA UN VETERINĀRAIS PĀRSTĀVIS 
ARTIKULS 442 STJUARTI 

  

                                              
* Skatīt iejādes noteikumu oriģinālu https://www.fei.org/fei/regulations/dressage 



SADAĻA IV  VETERINĀRĀS PĀRBAUDES, MEDIKAMENTU KONTROLE UN ZIRGU PASES 

ARTIKULS 443 VETERINĀRĀS PĀRBAUDES UN ZIRGU PASES 
 

Veterinārās pārbaudes jāveic saskaņā ar FEI veterinārajiem noteikumiem. Par zirgu pasēm 
skatīt FEI vispārīgos reglamentus. 
 

ARTIKULS 444 ZIRGU MEDIKAMENTU KONTROLE 
 
Zirgu medikamentu kontrole ir jāveic saskaņā ar FEI vispārīgajiem reglamentiem, FEI 
veterinārajiem noteikumiem, zirgu anti-dopinga un kontrolēto medikamentu noteikumiem, 
kā arī citiem spēkā esošiem FEI noteikumiem. 

  



SADAĻA V  CDIO, PASAULES, KONTINENTĀLO, REĢIONĀLO, INDIVIDUĀLO UN 
KOMANDU FEI ČEMPIONĀTI UN SPĒLES PIEAUGUŠIEM* 

ARTIKULS 445 CDIO 
ARTIKULS 446 FEI ČEMPIONĀTU ORGANIZĒŠANA 
ARTIKULS 447 TIESNEŠU KOLĒĢIJA UN TEHNISKAIS PĀRSTĀVIS 
ARTIKULS 448 APELĀCIJAS KOMISIJA 
ARTIKULS 449 DALĪBA 
ARTIKULS 450 KVALIFIKĀCIJA 
ARTIKULS 451 IZDEVUMI UN PRIEKŠROCĪBAS 
ARTIKULS 452 VIETU SADALĪJUMS 
ARTIKULS 453 BALVAS UN NAUDAS BALVAS 

 

PIELIKUMS 1 – OLIMPISKĀS SPĒLES  

ARTIKULS 454 DALĪBA 
ARTIKULS 455 SHĒMAS 
ARTIKULS 456 STARTA KĀRTĪBA 
ARTIKULS 457 ZIRGU TRENĒŠANA 
ARTIKULS 458 TIESNEŠU KOLĒĢIJA 
ARTIKULS 459 VIETU SADALĪJUMS 

 

  

                                              
 Skatīt iejādes noteikumu oriģinālu https://www.fei.org/fei/regulations/dressage 



PIELIKUMS 2 – JAUNIE JĀTNIEKI 

SADAĻA I  IEVADS 
 

ARTIKULS JJ-0 VISPĀRĪGI 
 
Jauno jātnieku piedalīšanās ir būtiska jāšanas sporta attīstības sastāvdaļa visā pasaulē. 
Zemāk aprakstīto noteikumu mērķis ir standartizēt jauno jātnieku sacensības pasaulē, 
ņemot vērā specifiskus izaicinājumus un attiecinot tos tieši uz jaunajiem jātniekiem. 
 

ARTIKULS JJ-1 NOTEIKUMU SPĒKS 
 
Visos jautājumos, kurus neatrunā FEI iejādes noteikumi, statūti, vispārīgie noteikumi un 
veterinārie noteikumi, spēkā ir visi pārējie FEI noteikumi un regulas. 
 

ARTIKULS JJ-2 JAUNĀ JĀTNIEKA DEFINĪCIJA 
 
Sportists drīkst piedalīties sacensībās jaunā jātnieka statusā sākot no tā kalendārā gada 
sākuma, kurā sportists sasniedz 16 gadu vecumu, līdz tā kalendārā gada beigām, kurā 
sportists sasniedz 21 gada vecumu. 
 

SADAĻA II  STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS 
 

ARTIKULS JJ-3 STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS 
 

1. Sacensību veidi 
 
Jaunajiem jātniekiem tiek organizētas šāda veida sacensības: starptautiskās sacensības 
(CDIY) un oficiālās starptautiskās sacensības (CDIOY). 
 

2. Viena kontinenta ietvaros CDIY nedrīkst notikt vienlaicīgi ar CDIOY vai jauno jātnieku 
čempionātu. 
 

3. Starptautiskās sacensības (CDIY) 
 

2.1 CDIY ir starptautiskas sacensības, kurās drīkst piedalīties individuāli sportisti no sacensību 
organizētājvalsts un no neierobežota skaita citām valstīm. 
 
CDIY nedrīkst notikt neoficiālas komandu sacensības. 
 

4. Oficiālas starptautiskas sacensības (CDIOY) 
 

4.1 CDIOY ir starptautiskas sacensības, kurās drīkst piedalīties trīs vai vairāk valstu komandas. 
 

4.2 Sacensībās ir jāiekļauj visas oficiālās komandu un individuālās shēmas, pamatojoties uz 
attiecīgo FEI čempionātu noteikumiem un iejādes noteikumiem. 
 

4.3 Organizētāji drīkst ieplānot komandu sacensības, kurās piedalās komandas ar diviem vai 
trīs pāriem. 
 
 
 

ARTIKULS JJ-4 ČEMPIONĀTI 
 

1. Čempionāti ir jāorganizē stingri pieturoties pie FEI vispārīgajiem reglamentiem, iejādes 
noteikumiem un šo pielikumu. 
 

2. Eiropā čempionātu drīkst organizēt, ja ir pārstāvētas vismaz četras valstis; ārpus Eiropas 
to drīkst organizēt, ja ir pārstāvētas vismaz 2 valstis (ieskaitot organizētājvalsti). Ja valsts 



atsakās no starta pēc oficiālā pieteikumu datuma un pirms FEI čempionāta sākuma, to 
uzskata kā pārstāvētu čempionātā. 
 

3. FEI čempionāti ir jāieplāno skolēnu garo brīvdienu laikā. 
 

4. FEI čempionātiem ir jānotiek āra apstākļos, izņemot gadījumus, kur laika apstākļu dēļ 
sacensības jāpārceļ uz iekštelpām. 
 

5. Dalības maksu drīkst paredzēt tikai tad, ja tiek izmaksātas naudas balvas. FEI drīkst 
paredzēt maksimālo dalības maksu FEI čempionātiem. 
 

SADAĻA III  TIESĪBAS PIEDALĪTIES STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS 
 

ARTIKULS JJ-5 VISPĀRĪGI 
 

1. Reģionālajās un Olimpiskajās spēlēs jaunie jātnieki drīkst piedalīties no 16 gadu vecuma. 
 

2. Ja jaunais jātnieks piedalās FEI čempionātā jaunajiem jātniekiem vienā disciplīnā, viņš 
drīkst ar to pašu zirgu piedalīties FEI čempionātā pieaugušajiem citā disciplīnā, ja vien 
sportists ir sasniedzis attiecīgo vecumu. 
 

3. Ja jaunais jātnieks ir piedalījies FEI čempionātā jaunajiem jātniekiem kādā no disciplīnām, 
viņš vairs nedrīkst piedalīties FEI čempionātā junioriem tajā pašā disciplīnā. 
 

4. Ja jaunais jātnieks ir piedalījies FEI čempionātā pieaugušajiem, reģionālajās un 
Olimpiskajās spēlēs kādā no disciplīnām, viņš vairs nedrīkst piedalīties FEI čempionātā 
jaunajiem jātniekiem tajā pašā disciplīnā. 
 

ARTIKULS JJ-6 DALĪBA SACENSĪBĀS 
 

1. Jaunie jātnieki nedrīkst viena gada ietvaros piedalīties gan FEI čempionātā jaunajiem 
jātniekiem, gan FEI čempionātā pieaugušajiem vai reģionālajās un Olimpiskajās spēlēs. 
 

2. Jaunais jātnieks, kurš ir piedalījies FEI čempionātā pieaugušajiem vai arī reģionālajās vai 
Olimpiskajās spēlēs (Lielā balvā) vairs nedrīkst piedalīties starptautiskās iejādes 
sacensībās jaunajiem jātniekiem. Turpretī jaunā jātnieka dalība jebkurās citās 
starptautiskās iejādes sacensībās pieaugušajiem, neietekmē viņa jaunā jātnieka statusu. 
 

3. FEI čempionātu kvalifikācijas standarti tiek izstrādāti katru gadu atsevišķi un publicēti līdz 
attiecīgā gada pirmajam janvārim. 
 
 
 
 
 
 

SADAĻA IV  STARPTAUTISKO SACENSĪBU NOTEIKUMI 
 

ARTIKULS JJ-7 SHĒMAS, INVENTĀRS, APĢĒRBS, TIESNEŠI, TEHNISKAIS 
PĀRSTĀVIS 

 

1. Iejādes sacensībās jaunajiem jātniekiem tiek ievēroti tie paši noteikumi kā iejādes 
sacensībās pieaugušajiem, izņemot jautājumus, kuri uzskaitīti zemāk. 
 

2. Iejādes shēmas 
 
 
Oficiālās iejādes shēmas jaunajiem jātniekiem ir šādas: 
 



(i) Iestāju shēma Atvērta dalība 

(ii) Komandu shēma Atvērta dalība 

(iii) Individuālā shēma Atvērta dalība 

(iv) Jauno jātnieku brīvās izvēles 
shēma 

18 labākie no individuālās shēmas 

 
2.1 Iestāju shēma nav obligāta. Ja netiek organizēta iestāju shēma, sportistiem ir jāparedz 

laiks, kad viņi drīkst iepazīties ar sacensību manēžu pirms komandu shēmas. 
 

2.2 Komandu shēma. Šī shēma darbojas kā kvalifikācijas shēma individuālai shēmai.  
 

2.3 Individuālā shēma. Šajā shēmā drīkst jāt visi jātnieki, kuri piedalījās komandu shēmā. 
 

2.4 Jauno jātnieku brīvās izvēles shēma. Šajā shēmā drīkst piedalīties 18 labākie pāri no 
individuālās shēmas. Sportisti drīkst startēt ar vienu zirgu. 
 
Pēdējās trīs shēmas (ii-iv) ir obligātas CDIOY un FEI čempionātos, kā arī tiek 
rekomendētas visās citās jauno jātnieku iejādes sacensībās. Visas shēmas ir jāizpilda no 
galvas. 
 

2.5 Mierinājuma sacensības. Sportisti/zirgi, kuri nekvalificējās jauno jātnieku brīvās izvēles 
shēmai, drīkst piedalīties mierinājuma sacensībās. Mierinājuma sacensībās drīkst notikt 
tikai tad, ja nav paredzētas naudas balvas vai arī dalības maksa ir mazāka par 
kvalifikācijas shēmām. Mierinājuma sacensības ir jāatrunā sacensību oficiālajā programmā 
un tās drīkst tiesāt trīs tiesneši. 
 

3. Neatkarīgi no tā, vai jaunie jātnieki piedalās pieaugušo vai jauno jātnieku sacensībās: 
 
- inventāram ir jābūt saskaņā ar iejādes noteikumu artikulu 428. 
- apģērbam ir jābūt saskaņā ar iejādes noteikumu artikulu 427. 
 

4. Tiesneši/tiesnešu kolēģija/apelācijas komisija 
 
CDIY/CDIOY. Ir jābūt vismaz trīs tiesnešiem. Organizētāji izvēlas galveno tiesnesi un 
pārējos tiesnešus no FEI tiesnešu saraksta. Ja ir pieci tiesneši, viens no tiem drīkst būt 
vietējais nacionālās kategorijas tiesnesis.  
 
Ja ir trīs tiesneši, vismaz vienam no tiem ir jābūt ārzemju tiesnesim; ja ir pieci tiesneši, 
vismaz diviem ir jābūt ārzemju tiesnesim.  
 
FEI čempionāti. Vismaz pieciem 4* un 5* tiesnešiem no dažādām nācijām ir jātiesā FEI 
jauno jātnieku čempionāti. FEI čempionātos FEI nosaka tiesnešu sastāvu. 
 
Ja FEI čempionāts jaunajiem jātniekiem notiek vienlaicīgi ar FEI čempionātu junioriem, 
drīkst būt jaukts tiesnešu sastāvs, kurā ir divi galvenie tiesneši un astoņi parastie tiesneši. 
Skatīt iejādes noteikumu artikulu 437. 
 
Par apelācijas komisiju skatīt attiecīgo iejādes noteikumu artikulu. 
 

5. Tehniskais pārstāvis 
 
FEI čempionāti. Papildus tiesnešu sastāvam, FEI nosaka arī tehnisko pārstāvi. Ja FEI 
čempionāts jaunajiem jātniekiem notiek vienlaicīgi ar FEI čempionātu junioriem, abiem 
drīkst viens tehniskais pārstāvis. 

SADAĻA V  CITAS SPECIFIKĀCIJAS 
 

ARTIKULS JJ-8 IZDEVUMI UN PRIEKŠROCĪBAS 
 

1. Sacensības 
 



Jauno jātnieku sacensību organizētājvalsts ielūgtajiem sportistiem drīkst piedāvāt finanšu 
atbalstu un atbalstu dzīvošanai viesnīcās, hosteļos vai pie ģimenēm. 
 

2. FEI čempionāti un CDIOY 
 

2.2 Nacionālās federācijas ir atbildīgas par komandas (sportisti, treneri, palīgi, zirgi) transporta 
izdevumiem uz un no FEI čempionāta un CDIOY notikšanas vietas. 
 

2.3 Uz organizētājiem attiecas tie paši noteikumi kā 1.punktā, taču ir jāparedz šādi minimālie 
nosacījumi: 
 
- zirgu novietnes un pamatbarība (siens); 
- iespēja palīgiem dzīvot tuvu pie staļļiem. 
 
Ja dzīvošanas izdevumi netiek segti, ir jāorganizē vai jāpiedāvā atbilstoši varianti un cenas 
jānorāda oficiālajā sacensību programmā. 
 
- Ir spēkā FEI vispārīgo reglamentu artikuls 132.1 (zirgu īpašnieki). 
 
- Nodevas par iebraukšanu un izbraukšanu no valsts, kurā notiek sacensības, sedz 
organizētāji. 
 

2.4 Attiecībā uz oficiālajām amatpersonām ir spēkā FEI vispārīgie reglamenti. 
 

3. Visas priekšrocības tiek piešķirtas sākot no vienas dienas pirms veterinārās apskates līdz 
vienai dienai pēc sacensībām. 
 

4. Komandu vadītāji (Chef d’Equipe) ir atbildīgi par savu komandu un atsevišķu sportistu 
uzvedību sacensību laikā. Viņi un viņu federācijas ir atbildīgas par jebkādiem nodarītiem 
zaudējumiem. Ja sportisti nedzīvo ģimenēs, komandu vadītājiem ir jādzīvo kopā ar 
sportistiem. 
 
CDIYO un FEI čempionātos zaudējumu apmēru izskata apelācijas komisija. Saskaņā ar FEI 
juridisko sistēmu, apelācijas komisija drīkst noteikt naudas sodu un drīkst diskvalificēt 
komandu vai individuālus sportistus par nepieņemamu uzvedību sacensību laikā. 

ARTIKULS JJ-9 BALVAS 
 

1. Jauno jātnieku sacensībās ir obligāti naudas un/vai citu veidu apbalvojumi. 
 

2. Visās sacensībās izņemot FEI čempionātus, ir jāpiešķir viena rozete un suvenīrs (ja nav 
naudas balvas). Tas jāpiešķir pirmajiem četriem sportistiem un ir jābūt vismaz piecām 
balvām. FEI iesaka pirmos četrus sportistus apbalvot ar iegravētām vai apdrukātām 
statuetēm. 
 

3. FEI čempionātos minimālais balvu apmērs ir šāds: 
 

3.1 Iestāju un mierinājuma shēmās apbalvo ar naudas un/vai citām balvām, iegravētām vai 
apdrukātām statuetēm un rozetēm (pirmajiem četriem sportistiem katram viens balvu 
komplekts). 
 

3.2 Komandu shēmās piešķir medaļas (skat.FEI vispārīgos reglamentus), kā arī naudas balvas 
zirgu īpašniekiem un/vai citas balvas, statuetes un rozetes katram apbalvotās komandās 
sportistam. 
 

3.3 Individuālajās shēmās (Mazā balvā un jauno jātnieku brīvās izvēles programmā) piešķir 
medaļas (skat.FEI vispārīgos reglamentus), kā arī naudas un/vai citas balvas, statuetes un 
rozetes. Tās jāpiešķir pirmajiem četriem sportistiem un ir jābūt vismaz piecām balvām. 
 

3.4 FEI čempionātos īpaši jāuzsver apbalvošana un ceremonijai ir jānotiek sacensību laukumā. 
 

3.5 Organizētājiem visiem komandu vadītājiem un sportistiem ir jāpiešķir suvenīrs vai 
statuete.  



 

ARTIKULS JJ-10 ZIRGU TRENĒŠANA 
 
Sacensību laikā, sākot no perioda 24h pirms veterinārās apskates, sportista zirgu nedrīkst 
trenēt neviens cits kā tikai pats sportists jāšus seglos, pretējā gadījumā pāris tiek izslēgts. 
 
Ierodoties sacensību vietā un visā to laikā, tikai sportists drīkst lietot steku (maksimālais 
garuma 1.20m) un pātagu, ja šo inventāru lieto jājot, soļojot, vedot pie rokas vai kordojot 
zirgu. Palīgs augstāk minētājā veidā arī drīkst zirgu soļot, vest pie rokas vai kordot. Citas 
personas drīkst lietot steku, ja tas nav saistīts ar zirga trenēšanu. 
 

ARTIKULS JJ-11 SACENSĪBU PROGRAMMA 
 

1. Sīkākas detaļas par iejādes sacensību oficiālajām programmām skatīt FEI vispārīgajos 
reglamentos un FEI iejādes sacensību programmu piemēros. 
 

2. Papildus tam, programmā ir jābūt norādītai šādai informācijai: 
 

2.1 Komandas vadītāju un sportistu dzīvošana – viesnīcās vai ar ģimenēm. 
 

2.2 Organizatoriskie jautājumi attiecībā uz sportistu vecākiem, t.sk. saraksts ar viesnīcām, kur 
vecāki var rezervēt vietas. 
 

2.3 Ierašanās un aizbraukšanas datumus, ārpus kuriem netiek apmaksāti nekādi izdevumi. 
 

2.4 Cita būtiska informācija, piemēram, karte uz sacensību vietu, pases un vīzas 
nepieciešamība, klimats, nepieciešamais apģērbs, utt. 
 

3. Vairākas programmas kopijas ir jānosūta visām federācijām vismaz astoņas nedēļas pirms 
sacensību sākuma. 
 

4. Aptuvenais sākuma un beigu laiks. 
 

SADAĻA VI  KONTINENTĀLIE UN REĢIONĀLIE IEJĀDES ČEMPIONĀTI 
 

ARTIKULS JJ-12 PIETEIKUMI 
 

1. Skatīt iejādes noteikumu artikulu 449 un FEI vispārīgos reglamentus. Pēc FEI 
apstiprinājuma, attiecīgajām kontinenta vai reģionālajām federācijām tiek nosūtītas 
sacensību programmas kopā ar ielūgumu. 
 

2. Komandas 
 
Katra federācija drīkst pieteikt vienu komandu. Katrā komandā ir trīs sportisti un trīs zirgi 
vai arī četri sportisti un četri zirgi. Nav atļautas rezerves kombinācijas. 
 
Katrā komandā, kurā ir četri sportisti, tiek ieskaitīti tikai trīs labākie rezultāti komandas 
kopējā rezultāta aprēķinam. Katrs sportists drīkst piedalīties FEI čempionātā tikai ar vienu 
zirgu. Organizētājvalsts komandas vadītājam nodrošina tādas pašas priekšrocības kā 
sportistiem. Ārpus Eiropas, attiecīgās federācijas drīkst pašas izlemt par komandu skaitu 
un reģionālajiem nosacījumiem komandu pārstāvniecībai. 
 

3. Individuālie sportisti 
 
Papildus komandai individuāliem sportistiem nav atļauts startēt. 
 

4. Individuālie sportisti komandu vietā 
 
Tās federācijas, kurām nav komandu, drīkst pieteikt vienu vai divus individuālos sportistus, 
katru ar vienu zirgu.  
 



5. Palīgi. Federācijas drīkst katram zirgam līdzi nosūtīt vienu palīgu. 
 

6. Federācijām savi pieteikumi ir jāveic trijās fāzēs, kā tas ir atrunāts iejādes noteikumu 
artikulā 449. 
 

ARTIKULS JJ-13 KVALIFIKĀCIJA 
 

1. Zirgi 
 

1.1 Kvalifikācijai stingri jāatbilst šī pielikumā artikulam JJ-6. 
 

1.2 Gadījumā, ja FEI čempionāts notiek vienlaicīgi vai gandrīz vienlaicīgi ar FEI čempionātu 
pieaugušajiem, CDIO vai CDI, viens un tas pats zirgs nedrīkst piedalīties šajās sacensībās 
gan ar jauno jātnieku, gan ar pieaugušo. 
 
 

2. Sportisti 
 
Kvalifikācijai stingri jāatbilst šī pielikumā artikulam JJ-6. 
 

ARTIKULS JJ-14 SACENSĪBAS UN SHĒMAS 
 

1. Sacensībās ir paredzētas šādas shēmas: 
 
A. Komandu FEI iejādes čempionāts 
 
A1 Šīs ir komandu iejādes sacensības. 
 
Sacensību shēma: Komandas shēma jaunajiem jātniekiem. Obligāta visiem sportistiem. 
 
B. Individuālais FEI iejādes čempionāts 
 
Individuālajā FEI iejādes čempionātā paredzēts jāt individuālo shēmu jaunajiem jātniekiem 
un jauno jātnieku brīvās izvēles shēmu. 
 
B1 Individuālo sacensību fināls 
 
Individuālā shēma ir pirmais FEI iejādes čempionāts, kurš ir atvērts visiem sportistiem, 
kuri piedalās komandu sacensībās. Ja komandai ir četri sportisti, tie visi drīkst piedalīties. 
Sportistam ir jāpabeidz komandu shēma, lai turpinātu piedalīties sacensībās.  
 
B2 Jauno jātnieku brīvās izvēles shēma 
 
Jauno jātnieku brīvās izvēles shēma ir individuālais FEI čempionāts, kurā obligāti 
jāpiedalās labākajiem sportistiem no B1 sacensībām, ieskaitot tos, kuriem ir neizšķirts 
rezultāts par 18.vietu. Tikai trīs sportisti no katras valsts drīkst piedalīties. Ja brīvās izvēles 
programmā ir vienāds procentuālais rezultāts, vietu nosaka augstākās mākslinieciskās 
atzīmes. 
 
Visus rezultātus sāk uzskaitīt no nulles, nav atļauts saskaitīt komandu un individuālo 
sacensību rezultātus. 
 
Gadījumos, kad sportists vai zirgs ir saslimuši, nākamais labākais pāris ieņem viņu vietu 
(skat.iejādes noteikumu artikulu 424). 
 
CDIOY un FEI čempionātos, kur četri sportisti no vienas valsts ir kvalificējušies un tikai trīs 
drīkst piedalīties 18 paredzēto pāru skaitā, komandas sportista slimības gadījumā to 
aizvietos komandas ceturtais sportists. Skat.iejādes noteikumu artikulu 424. 
 
Komandu un individuālās sacensības notiek saskaņā ar iejādes noteikumu II sadaļu, 
izņemot gadījumus, kas atrunāti šajā sadaļā. 



 
FEI čempionātu shēmu modelis 

Pirmā un otrā diena – komandu shēma Visi dalībnieki 

Trešā un ceturtā diena – individuālā shēma Visi dalībnieki 

Piektā diena – brīvās izvēles shēma 18 labākie no individuālās shēmas 

 
Starta kārtības izloze 
 
A1 Komandu shēma Skat.iejādes noteikumu artikulu 425 

   

B1 Individuālā shēma Skat.iejādes noteikumu artikulu 425.2.1.a 

   

B2 Brīvās izvēles shēma Skat.iejādes noteikumu artikulu 425. Izloze notiek 
piecu cilvēku grupās apgrieztā kārtībā no 
individuālās shēmas; pirmie izlozē 18.-16.vietas 
ieguvēji 

 
Mierinājuma sacensības tiek paredzētas tikai tad, ja tām nav jāieplāno papildus diena. 
Dalība ir pēc izvēles. 
 

ARTIKULS JJ-15 KOMANDU VIETU SADALĪJUMS 
 

1. Sacensībās A1 (artikuls JJ-14). Par uzvarētāju kļūst komanda (trīs labākie sportisti), kurai 
ir lielākā procentuālā kopsumma; otrajā vietā ir komanda ar nākamo lielāko procentuālo 
kopsummu un tā tālāk. 
 

2. Neizšķirti rezultāti. Gadījumos, kad ir rezultāti ar vienādiem procentiem, uzvar komanda, 
kuras zemākā rezultāta sportists ir ieguvis augstāko rezultātu starp neizšķirto komandu 
abiem zemāko rezultātu sportistiem. Par gadījumiem, kur trešajai vietai ir neizšķirts 
rezultāts (bronzas medaļa), skatīt iejādes noteikumu artikulu 434. 
 

ARTIKULS JJ-16 INDIVIDUĀLO VIETU SADALĪJUMS 
 

1. Sacensībās A1 (artikuls JJ-14). Par uzvarētāju kļūst sportists, kuram ir lielākā procentuālā 
kopsumma; otrajā vietā ir sportists ar nākamo lielāko procentuālo kopsummu un tā tālāk. 
 
Neizšķirti rezultāti. Gadījumos, kad starp pirmajām trīs vietām ir vienādi procentuālie 
rezultāti, gala rezultātu nosaka pēc augstākām kopējām atzīmēm (skat.iejādes noteikumu 
artikulu 452). Gadījumos, kad starp pārējām vietām ir vienādi procentuālie rezultāti, 
sportistiem piešķir vienādas vietas shēmās A1 un B1. 
 

2. Individuālās brīvās izvēles shēmas vietu sadalījumu nosaka brīvās izvēles programmas 
rezultāti. Ja diviem sportistiem ir vienādi rezultāti, gala rezultātu nosaka pēc augstākā 
mākslinieciskā rezultāta.  
 

ARTIKULS JJ-17 APBALVOJUMI UN NAUDAS BALVAS 
 
Naudas balvas. FEI vispārīgajos reglamentos atrunā apbalvojumus un naudas balvas. 
Balvu sadalījums FEI čempionātam ir jāparedz sacensību noteikumos un jānosūta kopā ar 
ielūgumiem un FEI čempionātu sacensību programmām. 
 



Medaļas. FEI medaļas tiek piešķirtas pirmajām trīs komandām FEI komandu čempionātā 
un pirmajiem trīs individuālajiem sportistiem FEI individuālajā čempionātā, kā arī FEI 
individuālajā brīvās izvēles programmas čempionātā. 

  



 

PIELIKUMS 3 – JUNIORI 

SADAĻA I  IEVADS 
 

ARTIKULS J-0 VISPĀRĪGI 
 
Junioru piedalīšanās ir būtiska jāšanas sporta attīstības sastāvdaļa visā pasaulē. Zemāk 
aprakstīto noteikumu mērķis ir standartizēt junioru sacensības pasaulē, ņemot vērā 
specifiskus izaicinājumus un attiecinot tos tieši uz junioriem. 

ARTIKULS J-1 NOTEIKUMU SPĒKS 
 
Visos jautājumos, kurus neatrunā FEI iejādes noteikumi, statūti, vispārīgie noteikumi un 
veterinārie noteikumi, spēkā ir visi pārējie FEI noteikumi un regulas. 
 

ARTIKULS J-2 JUNIORA DEFINĪCIJA 
 
Sportists drīkst piedalīties sacensībās juniora statusā sākot no tā kalendārā gada sākuma, 
kurā sportists sasniedz 14 gadu vecumu, līdz tā kalendārā gada beigām, kurā sportists 
sasniedz 18 gada vecumu. 
 

SADAĻA II  STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS 
 

ARTIKULS J-3 STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS 
 
Skatīt iejādes noteikumu artikulu JJ-3, kur „jaunie jātnieki” jāaizvieto ar vārdu „juniori”. 
CDIOJ organizējošā valsts drīkst ieplānot komandu sacensības ar divu vai trīs pāru 
sastāvu. 
 

ARTIKULS J-4 ČEMPIONĀTI 
 
Skatīt iejādes noteikumu artikulu JJ-4. 
 

SADAĻA III  TIESĪBAS PIEDALĪTIES STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS 
 

ARTIKULS J-5 DALĪBA SACENSĪBĀS 
 

1. Sportists drīkst piedalīties CDI un FEI čempionātos junioriem sākot no tā kalendārā gada 
sākuma, kurā sportists sasniedz 14 gadu vecumu, līdz tā kalendārā gada beigām, kurā 
sportists sasniedz 18 gada vecumu. 
 

2. Sākot no 16 gadu vecuma juniori drīkst piedalīties CDI, CDIO un FEI kontinentālajos 
čempionātos jaunajiem jātniekiem un pieaugušajiem, kā arī FEI čempionātos, reģionālajās 
un Olimpiskajās spēlēs. Drīkst piedalīties tikai vienā čempionātā vai spēlēs viena gada 
ietvaros. 
 

3. Juniors, kurš ir piedalījies FEI čempionātā pieaugušajiem vai arī reģionālajās vai 
Olimpiskajās spēlēs (Lielā balvā), ar to pašu zirgu vairs nedrīkst piedalīties starptautiskās 
iejādes sacensībās junioriem vai jaunajiem jātniekiem. 
 
Turpretī juniora dalība jebkurās citās starptautiskās iejādes sacensībās pieaugušajiem, 
neietekmē viņa juniora statusu. 
 

4. Ir spēkā iejādes noteikumu artikuls JJ-6. 
 

SADAĻA IV  STARPTAUTISKO SACENSĪBU NOTEIKUMI 



 
ARTIKULS J-6 VISPĀRĪGI 

 
1. Iejādes sacensībās junioriem tiek ievēroti tie paši noteikumi kā iejādes sacensībās 

pieaugušajiem, izņemot jautājumus, kuri uzskaitīti zemāk. 
 

2. Oficiālās iejādes shēmas junioriem ir šādas: 
 
(i) Iestāju shēma Atvērta dalība 

(ii) Komandu shēma Atvērta dalība 

(iii) Individuālā shēma Atvērta dalība 

(iv) Junioru brīvās izvēles shēma 18 labākie no individuālās shēmas 

 
2.1 Junioru brīvās izvēles shēma. Šajā shēmā drīkst un ir obligāti jāpiedalās 18 labākiem 

pāriem no individuālās shēmas. Sportisti drīkst startēt ar vienu zirgu. 
 

2.2 Mierinājuma sacensības. Sportisti/zirgi, kuri nekvalificējās junioru brīvās izvēles shēmai, 
drīkst piedalīties mierinājuma sacensībās (individuālā shēma vai junioru brīvās izvēles 
shēma). Mierinājuma sacensībās drīkst notikt tikai tad, ja nav paredzētas naudas balvas 
vai arī dalības maksa ir mazāka par kvalifikācijas shēmām. Mierinājuma sacensības ir 
jāatrunā sacensību oficiālajā programmā un tās drīkst tiesāt tikai trīs tiesneši. 
 

3. Iejādes sacensībās junioriem inventāram ir jābūt saskaņā ar šī pielikuma artikulu J-16. 
 

4. Tiesneši/tiesnešu kolēģija 
 
CDIJ/CDIOJ. Ir jābūt vismaz trīs tiesnešiem. Organizētāji izvēlas galveno tiesnesi un 
pārējos tiesnešus no FEI tiesnešu saraksta. Ja ir pieci tiesneši, viens no tiem drīkst būt 
vietējais nacionālās kategorijas tiesnesis.  
 
Ja ir trīs tiesneši, vismaz vienam no tiem ir jābūt ārzemju tiesnesim; ja ir pieci tiesneši, 
vismaz diviem ir jābūt ārzemju tiesnesim.  
 
FEI čempionāti. Vismaz pieciem 4* un 5* tiesnešiem no dažādām nācijām ir jātiesā FEI 
jauno jātnieku čempionāti. FEI čempionātos FEI nosaka tiesnešu sastāvu. Skat.iejādes 
noteikumu artikulu JJ-7. 
 

5. Tehniskais pārstāvis 
 
FEI čempionāti. Papildus tiesnešu sastāvam, FEI nosaka arī tehnisko pārstāvi. 
Skat.iejādes noteikumu artikulu JJ-7. 
 
 
 
 
 
 
 

SADAĻA V  CITAS SPECIFIKĀCIJAS 
 

ARTIKULS J-7 IZDEVUMI UN PRIEKŠROCĪBAS 
 
Skatīt iejādes noteikumu artikulu JJ-8. 

ARTIKULS J-8 BALVAS 
 
Skatīt iejādes noteikumu artikulu JJ-9. 

ARTIKULS J-9 ZIRGU TRENĒŠANA 



 
Skatīt iejādes noteikumu artikulu JJ-10. 

ARTIKULS J-10 SACENSĪBU PROGRAMMA 
 
Skatīt iejādes noteikumu artikulu JJ-11. 
 

SADAĻA VI  KONTINENTĀLIE UN REĢIONĀLIE IEJĀDES ČEMPIONĀTI 
 

ARTIKULS J-11 VISPĀRĪGI 
 

1. FEI iejādes čempionātus junioriem ieteicams organizēt vienlaicīgi ar FEI iejādes 
čempionātiem jaunajiem jātniekiem – šādos gadījumos ir jābūt diviem tiesnešu sastāviem 
un divām sacensību manēžām, izņemot gadījumos, kad piedalās ļoti neliels dalībnieku 
skaits. 
 
Papildus informācija iejādes noteikumu artikulā JJ-12. 
 
Pieteikumi. Skatīt iejādes noteikumu artikulu 449 un FEI vispārīgos reglamentus. Pēc FEI 
apstiprinājuma, oficiālā programma un ielūgums tiek nosūtīti attiecīgajām kontinenta vai 
reģiona federācijām. 
 

ARTIKULS J-12 KVALIFIKĀCIJA 
 

1. Zirgi 
 

1.1 Kvalifikācijai stingri jāatbilst iejādes noteikumu artikulam JJ-6. 
 

1.2 Gadījumā, ja FEI čempionāts notiek vienlaicīgi vai gandrīz vienlaicīgi ar FEI čempionātu 
pieaugušajiem, CDIO vai CDI, viens un tas pats zirgs nedrīkst piedalīties šajās sacensībās 
gan ar junioru, gan ar pieaugušo. 
 

2. Sportisti 
 
Kvalifikācijai stingri jāatbilst šī pielikumā artikulam J-5. 
 

3. Attiecībā uz pieteikumiem ir spēkā iejādes noteikumu artikuls JJ-12. 
 

ARTIKULS J-13 SACENSĪBAS UN SHĒMAS 
 

1. Sacensībās ir paredzētas šādas shēmas: 
 

1.1 Iestāju shēma 
 
Iestāju shēmu drīkst ieplānot un tajā var piedalīties pēc izvēles. Ja nav paredzēta iestāju 
shēma, ir jābūt ieplānotam laikam, kad sportisti pirms komandu shēmas var iepazīties ar 
sacensību laukumu. 
 
A. Komandu FEI iejādes čempionāts 
 
A1 Šīs ir komandu iejādes sacensības. 
 
Sacensību shēma: Komandas shēma junioriem. Obligāta visiem sportistiem. 
 
B. Individuālais FEI iejādes čempionāts 
 
Individuālajā FEI iejādes čempionātā paredzēts jāt individuālo shēmu junioriem un junioru 
brīvās izvēles shēmu. 
 
B1 Junioru individuālais FEI čempionāts 
 



Individuālā shēma ir FEI individuālais čempionāts, kurš ir atvērts visiem sportistiem, kuri 
piedalās komandu sacensībās. Ja komandai ir četri sportisti, tie visi drīkst piedalīties. 
Sportistam ir jāpabeidz komandu shēma, lai turpinātu piedalīties sacensībās.  
 
B2 Junioru brīvās izvēles programmas FEI čempionāts  
 
Junioru brīvās izvēles shēma ir individuālais FEI čempionāts, kurā obligāti jāpiedalās 
labākajiem sportistiem no B1 sacensībām, ieskaitot tos, kuriem ir neizšķirts rezultāts par 
18.vietu. Tikai trīs sportisti no katras valsts drīkst piedalīties. Ja brīvās izvēles programmā 
ir vienāds procentuālais rezultāts, vietu nosaka augstākās mākslinieciskās atzīmes. 
 
Visus rezultātus sāk uzskaitīt no nulles, nav atļauts saskaitīt komandu un individuālo 
sacensību rezultātus. 
 
Gadījumos, kad sportists vai zirgs ir saslimuši, nākamais labākais pāris ieņem viņu vietu 
(skat.iejādes noteikumu artikulu 424). 
 
CDIOJ un FEI čempionātos, kur četri sportisti no vienas valsts ir kvalificējušies un tikai trīs 
drīkst piedalīties 18 paredzēto pāru skaitā, komandas sportista slimības gadījumā to 
aizvietos komandas ceturtais sportists. Skat.iejādes noteikumu artikulu 424. 
 
Komandu un individuālās sacensības notiek saskaņā ar iejādes noteikumu II sadaļu, 
izņemot gadījumus, kas atrunāti šajā sadaļā. 
 

2. Shēmas, kuras publicē FEI, ir jāizpilda no galvas. 
 
FEI čempionātu shēmu modelis 

Pirmā un otrā diena – komandu shēma Visi dalībnieki 

Trešā un ceturtā diena – individuālā shēma Visi dalībnieki 

Piektā diena – brīvās izvēles shēma 18 labākie no individuālās shēmas 

 
Starta kārtības izloze 
 
A1 Komandu shēma Skat.iejādes noteikumu artikulu 425 

   

B1 Individuālā shēma Skat.iejādes noteikumu artikulu 425.2.1.a 

   

B2 Brīvās izvēles shēma Skat.iejādes noteikumu artikulu 425. Izloze notiek 
piecu cilvēku grupās apgrieztā kārtībā no 
individuālās shēmas; pirmie izlozē 18.-16.vietas 
ieguvēji 

 
Mierinājuma sacensības tiek paredzētas tikai tad, ja tām nav jāieplāno papildus diena. 
Dalība ir pēc izvēles. 
 

ARTIKULS J-14 KOMANDU VIETU SADALĪJUMS 
 

1. Sacensībās A1 (artikuls J-13). par uzvarētāju kļūst komanda (trīs labākie sportisti), kurai ir 
lielākā procentuālā kopsumma; otrajā vietā ir komanda ar nākamo lielāko procentuālo 
kopsummu un tā tālāk. 
 

2. Gadījumos, kad ir rezultāti ar vienādiem procentiem, uzvar komanda, kuras zemākā 
rezultāta sportists ir ieguvis augstāko rezultātu starp neizšķirto komandu abiem zemāko 



rezultātu sportistiem. Par gadījumiem, kur trešajai vietai ir neizšķirts rezultāts (bronzas 
medaļa), skatīt iejādes noteikumu artikulu 434. 
 

ARTIKULS J-15 INDIVIDUĀLO VIETU SADALĪJUMS 
 

1. Sacensībās A1, B1 un B2 par uzvarētāju kļūst sportists, kuram ir lielākā procentuālā 
kopsumma; otrajā vietā ir sportists ar nākamo lielāko procentuālo kopsummu un tā tālāk. 
Gadījumos, kad starp pirmajām trīs vietām ir vienādi procentuālie rezultāti, gala rezultātu 
nosaka pēc augstākām kopējām atzīmēm (skat.iejādes noteikumu artikulu 452). 
Gadījumos, kad starp pārējām vietām ir vienādi procentuālie rezultāti, sportistiem piešķir 
vienādas vietas shēmās A1 un B1. 
 

2. Individuālās brīvās izvēles shēmas vietu sadalījumu nosaka brīvās izvēles programmas 
rezultāti. Ja diviem sportistiem ir vienādi rezultāti, gala rezultātu nosaka pēc augstākā 
mākslinieciskā rezultāta. Papildus skaidrojumiem skatīt iejādes noteikumu artikulu 452. 
 

ARTIKULS J-16 INVENTĀRS UN APĢĒRBS 
 

1. Inventāra noteikumi ir stingrā saskaņā ar iejādes noteikumiem, izņemot iestāju shēmu, 
kur drīkst izmantot gan laužņa, gan trenzes iemauktus. Papildus skaidrojumiem skatīt 
iejādes noteikumu artikulu 428. 
 

2. Apģērbam jābūt saskaņā ar iejādes noteikumu artikulu 427. 
 
Nav atļauts vilkt cilindrus. Jātniekam esot seglos, obligāti jālieto aizsargķiveres saskaņā ar 
artikulu 427, neatkarīgi no vecuma. 
 

ARTIKULS J-17 APBALVOJUMI UN NAUDAS BALVAS 
 
Naudas balvas. FEI vispārīgajos reglamentos atrunā apbalvojumus un naudas balvas. 
Balvu sadalījums FEI čempionātam ir jāparedz sacensību noteikumos un jānosūta kopā ar 
ielūgumiem un FEI čempionātu sacensību programmām. 
 
Medaļas. FEI medaļas tiek piešķirtas pirmajām trīs komandām FEI komandu čempionātā 
un pirmajiem trīs individuālajiem sportistiem FEI individuālajā čempionātā, kā arī FEI 
individuālajā brīvās izvēles programmas čempionātā.  

  



PIELIKUMS 4– PONIJU JĀTNIEKI 

SADAĻA I  IEVADS 
ARTIKULS P-0 VISPĀRĪGI 
ARTIKULS P-1 NOTEIKUMU SPĒKS 

 
SADAĻA II  STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS 

ARTIKULS P-2 PONIJU JĀTNIEKU DEFINĪCIJA 
ARTIKULS P-3 PONIJS 

 
SADAĻA III  SACENSĪBAS 

ARTIKULS P-4 SACENSĪBAS 
ARTIKULS P-5 IKGADĒJIE FEI KONTINENTĀLIE ČEMPIONĀTI 

 
SADAĻA IV  CITAS SPECIFIKĀCIJAS 

ARTIKULS P-6 IZDEVUMI UN PRIEKŠROCĪBAS 
ARTIKULS P-7 BALVAS 
ARTIKULS P-8 PONIJU TRENĒŠANA/IDENTIFIKĀCIJA 
ARTIKULS P-9 TIESNEŠU KOLĒĢIJA /TIESNEŠI 
ARTIKULS P-10 TEHNISKIE PĀRSTĀVJI 
ARTIKULS P-11 PASES UN PONIJU IZMĒRI 
ARTIKULS P-12 SPORTISTU SVARS 
ARTIKULS P-13 FEI KOMISIJAS LOCEKĻI 
ARTIKULS P-14 SACENSĪBU PROGRAMMA 

 
SADAĻA V  NOTEIKUMI PONIJU IEJĀDES SACENSĪBĀM 

ARTIKULS P-15 VISPĀRĪGI 
ARTIKULS P-16 MANĒŽA 
ARTIKULS P-17 SHĒMAS 
ARTIKULS P-18 APĢĒRBS 
ARTIKULS P-19 INVENTĀRS 
ARTIKULS P-20 CDIOP UN FEI KONTINENTĀLIE ČEMPIONĀTI 

 

  

                                              
 Skatīt iejādes noteikumu oriģinālu https://www.fei.org/fei/regulations/dressage 



PIELIKUMS 5 – BĒRNI 

SADAĻA I  IEVADS 
 

ARTIKULS B-0 VISPĀRĪGI 
 
Bērnu piedalīšanās ir būtiska jāšanas sporta attīstības sastāvdaļa visā pasaulē. Zemāk 
aprakstīto noteikumu mērķis ir standartizēt bērnu sacensības pasaulē, ņemot vērā 
specifiskus izaicinājumus un attiecinot tos tieši uz bērniem. 

ARTIKULS B-1 NOTEIKUMU SPĒKS 
 
Visos jautājumos, kurus neatrunā FEI iejādes noteikumi, statūti, vispārīgie noteikumi un 
veterinārie noteikumi, spēkā ir visi pārējie FEI noteikumi un regulas. 
 

SADAĻA II  ATBILSTĪBA 
 

ARTIKULS B-2 BĒRNA DEFINĪCIJA 
 

1. Sportists drīkst piedalīties sacensībās bērna statusā sākot no tā kalendārā gada sākuma, 
kurā sportists sasniedz 12 gadu vecumu, līdz tā kalendārā gada beigām, kurā sportists 
sasniedz 14 gada vecumu. 
 

2. Attiecīgā vecuma sportisti drīkst piedalīties vairāku kategoriju sacensībās, taču katrā 
disciplīnā drīkst piedalīties tikai vienā FEI čempionātā kalendārā gada ietvaros. 
 

SADAĻA III  SACENSĪBAS 
 

ARTIKULS B-3 SACENSĪBU VEIDI 
 

1. Nacionālās sacensības (CDN) 
 
Lai atvieglotu piedalīšanos starptautiskās sacensībās, federācijām tiek ieteikts izveidot 
nacionālos noteikumus pēc iespējas līdzīgākus šiem starptautiskajiem noteikumiem. 
 

2. Sacensības 
 
Bērniem tiek organizētas šāda veida iejādes sacensības:  
- starptautiskās sacensības: CDI-Ch 
- oficiālās starptautiskās sacensības: CDIO-Ch 
- kontinentālie FEI čempionāti: CH-D Ch 
 

3. Starptautiskās sacensības (CDI-Ch) 
 

3.1 CDI-Ch ir starptautiskas sacensības, kurās drīkst piedalīties individuāli sportisti no 
sacensību organizētājvalsts un no neierobežota skaita citām valstīm. 
 

3.2 Starptautiskās sacensības bērniem tiek iedalītas šādās kategorijās: 
 
CDI-Ch kategorija A – sacensības ar saviem zirgiem 
CDI-CH kategorija B – sacensības ar aizlienētiem zirgiem 
 

4. Oficiālās starptautiskās sacensības (CDIO-Ch) 
 

4.1 CDIO-Ch ir oficiālas starptautiskas sacensības, kurās drīkst piedalīties trīs vai vairāk valstu 
komandas. 
 

4.2 Sacensībās ir jāiekļauj visas oficiālās komandu un individuālās shēmas, pamatojoties uz 
attiecīgo disciplīnu noteikumiem. 
 

4.3 Ārpus Eiropas vienā valstī nedrīkst organizēt vairāk nekā divus CDIO-Ch viena gada laikā.  



 
Eiropā vienā valstī drīkst organizēt tikai vienu CDIO-Ch viena gada laikā. 
 

4.4 Ar FEI atļauju CDIO-Ch var iekļaut kalendārā gada gaitā, ar nosacījumu, ka tas netraucē 
jau kalendārā esošām starptautiskām iejādes sacensībām bērniem. 
 

4.5 Ar FEI atļauju CDIO-Ch drīkst organizēt ar aizlienētiem zirgiem. FEI kontinentālo 
čempionātu nedrīkst organizēt ar aizlienētiem zirgiem. 
 

4.6 Šajās sacensībās drīkst piedalīties viena komanda no organizētājvalsts un viena komanda 
no katras no ārvalstīm. 
 

4.7 Komandu sacensībās komanda sastāv no četriem zirgiem un četriem sportistiem, no 
kuriem tiek ieskaitīti trīs labākie rezultāti. Komanda ar trīs pāriem arī drīkst piedalīties. 
Rezerves pāri nav atļauti. 
 

5. Starptautiskas sacensības ar aizlienētiem zirgiem 
 

5.1 Ar FEI piekrišanu iejādē drīkst organizēt CDI-Ch un CDIO-Ch, izmantojot aizlienētus zirgus, 
kurus nodrošina organizētāji. 
 

5.2 Ar FEI apstiprinājumu, sacensībās ar aizlienētiem zirgiem drīkst izmantot šādus modeļus: 
 

5.2.1 Katrs sportists no organizētājvalsts nodrošina divus zirgus. Izlozes kārtībā ārvalstu un 
vietējos sportistus saliek pāros. Tad notiek vēl viena izloze, kurā viens no vietējā 
sportista zirgiem tiek piešķirts ārvalstu sportistam. Vietējais sportists startē ar to zirgu, 
kurš nav piešķirts ārvalstu sportistam.  
 

5.2.2 Katrs sportists no organizētājvalsts nodrošina divus zirgus. Katrs ārvalstu sportists 
izlozē zirgu vietējiem sportistiem. Atlikušos zirgus izlozē ārvalstu sportisti. 

 
5.2.3 Notiek kopēja izloze visiem zirgiem, tos izlozējot gan ārvalstu, gan vietējiem 

sportistiem. 
 

5.2.4 Katrs sportists no organizētājvalsts nodrošina vienu zirgu. Izlozes kārtībā ārvalstu un 
vietējos sportistus saliek pāros. Ar katru zirgu startē gan vietējais sportists, gan 
ārvalstu sportists. Pirmajā dienā vietējais sportists pirmais startē ar savu zirgu. 

 
5.3 Visām sacensībām ar aizlienētiem zirgiem ir spēkā šādi noteikumi: 

 
5.3.1 Ir jānodrošina pietiekams skaits rezerves zirgu ārvalstu sportistiem. Zirgi, kuri ir 

nepiemēroti ārvalstu sportistiem, ir jāaizvieto ar rezerves zirgiem. Šādu aizvietojumu 
apstiprina tiesnešu kolēģija. 
 

5.3.2 Katram sportistam tiek dota vismaz viena iespēja jāt ar izlozēto zirgu treniņā, kura 
ilgums ir viena stunda. 

 
5.3.3 Organizētāji atrunā treniņu noteikumus. 

 
5.3.4 Zirgi jāpiešķir vismaz divas dienas pirms pirmajām sacensībām. 

 
5.3.5 Zirgus drīkst jāt tikai vienu reizi dienā, ne vairāk kā stundu. 

 
5.3.6 Zirgs jājāj ar to trenzi, kurā tas parasti tiek strādāts un kurā tas tiek prezentēts izlozes 

laikā. Trenzi drīkst mainīt tikai ar īpašnieka atļauju. 
 

5.4 Augstāk un zemāk minētie noteikumi attiecas uz sacensībām ar aizlienētiem zirgiem, kuras 
notiek saskaņā ar punktu 5.2.4., izņemot gadījumus, kuri atrunāti zemāk. 

ARTIKULS B-4 SACENSĪBU VEIDI 
 

1. Katru gadu katrā kontinentā drīkst organizēt FEI kontinentālo čempionātu. 
 



2. Ikgadējie FEI kontinentālie čempionāti ir atvērti visām kontinenta valstīm. Ar FEI atļauju, 
drīkst ielūgt federācijas ārpus kontinenta, taču neviens sportists nedrīkst piedalīties divos 
FEI čempionātos vienā disciplīnā viena kalendārā gada ietvaros. 
 

3. FEI apstiprina CDIO-Ch un FEI čempionātu organizēšanu. 
 
Organizēšanu vajadzētu uzņemties dažādām kontinenta valstīm, lai bērniem būtu iespēja 
apmeklēt pēc iespējas dažādākas valstis. 
 

4. Čempionāti ir jāorganizē stingri pieturoties pie FEI vispārīgajiem reglamentiem, iejādes 
noteikumiem un šo pielikumu 
 

5. Eiropā čempionātu drīkst organizēt, ja ir pārstāvētas vismaz četras valstis; ārpus Eiropas 
FEI kontinentālo čempionātu drīkst organizēt, ja ir pārstāvētas vismaz 2 valstis (ieskaitot 
organizētājvalsti). 
 

6. Komandas un individuālie sportisti, kuri ir ielūgti pamatojoties uz 2.punktu (t.i. no cita 
kontinenta), var saņemt balvas, taču nevar saņemt medaļas vai titulus. 
 

7. Ja tas iespējams, FEI čempionāti ir jāieplāno skolēnu garo brīvdienu laikā. 
 

8. FEI čempionātiem ir jānotiek āra apstākļos. 
 

9. Drīkst paredzēt saprātīgu dalības maksu. Kad vien iespējams, dalības maksa par FEI 
čempionātu sacensībām netiek prasīta. 
 

10. Drīkst piedalīties tikai komandas vai individuāli sportisti, kurus ir pieteikušas to federācijas. 
 

SADAĻA III  CITAS SPECIFIKĀCIJAS 
 

ARTIKULS B-5 IZDEVUMI UN PRIEKŠROCĪBAS 
 

1. Sacensības 
 
Bērnu sacensību organizētāji ielūgtajiem sportistiem drīkst piedāvāt finanšu atbalstu un 
atbalstu dzīvošanai viesnīcās, hosteļos vai pie ģimenēm. FEI vispārīgie reglamenti netiek 
piemēroti šīm sacensībām, taču var tik izmantoti par pamatu, vienojoties ar 
organizētājiem. 
 

2. CDIO-Ch un FEI čempionāti 
2.1 Nacionālās federācijas ir atbildīgas par komandas (sportisti, treneri, palīgi, zirgi) transporta 

izdevumiem uz un no FEI čempionāta un CDIO-Ch notikšanas vietas. 
 

2.2 Uz organizētājiem attiecas tie paši noteikumi kā 1.punktā, taču ir jāparedz šādi minimālie 
nosacījumi: 
 
- zirgu novietnes un pamatbarība (siens); 
- iespēja palīgiem dzīvot tuvu pie staļļiem; 
- ja dzīvošanas izdevumi netiek segti, ir jāorganizē vai jāpiedāvā atbilstoši varianti un 
cenas jānorāda oficiālajā sacensību programmā. 
 

2.3 Attiecībā uz oficiālajām amatpersonām ir spēkā FEI vispārīgie reglamenti. 
 

3. Visas priekšrocības tiek piešķirtas, sākot no vienas dienas pirms veterinārās apskates līdz 
vienai dienai pēc sacensībām. 
 

4. Komandu vadītāji (Chef d’Equipe) ir atbildīgi par savu komandu un atsevišķu sportistu 
uzvedību sacensību laikā. Viņi un viņu federācijas ir atbildīgas par jebkādiem nodarītiem 
zaudējumiem. Ja sportisti nedzīvo ģimenēs, komandu vadītājiem ir jādzīvo kopā ar 
sportistiem. 
 



CDIYO un FEI čempionātos zaudējumu apmēru izskata apelācijas komisija. Saskaņā ar FEI 
juridisko sistēmu, apelācijas komisija drīkst noteikt naudas sodu un drīkst diskvalificēt 
komandu vai individuālus sportistus par nepieņemamu uzvedību sacensību laikā. 
 

ARTIKULS B-6 BALVAS 
 

1. Bērnu sacensībās nav atļautas naudas balvas, tikai citu veidu apbalvojumi. 
 

2. Visās sacensībās izņemot FEI čempionātus, ir jāpiešķir viena rozete un suvenīrs. Tas 
jāpiešķir pirmajiem četriem sportistiem un ir jābūt vismaz piecām balvām. FEI iesaka 
pirmos četrus sportistus apbalvot ar iegravētām vai apdrukātām statuetēm. 
 

3. FEI čempionātos minimālais balvu apmērs ir šāds: 
 

3.1 Iestāju un mierinājuma shēmās apbalvo ar balvām, iegravētām vai apdrukātām statuetēm 
un rozetēm (pirmajiem četriem sportistiem katram viens balvu komplekts). 
 

3.2 Komandu shēmās piešķir medaļas, kā arī balvas, statuetes un rozetes katram apbalvotās 
komandās sportistam. 
 

3.3 Individuālajās shēmās piešķir medaļas, kā arī balvas, statuetes un rozetes. Tās jāpiešķir 
pirmajiem četriem sportistiem. 
 

3.4 Sacensībās īpaši jāuzsver apbalvošana un ceremonijai būtu jānotiek atvadu ballē, kuru 
organizē īpaši šim mērķim. Ja šāds pasākums netiek organizēts, ceremonijai būtu jānotiek 
sacensību laukumā, kur vismaz rozetes ir īpaši svinīgā veidā jāpiešķir katram sportistam. 
 

3.5 Organizētājvalstij visiem komandu vadītājiem un sportistiem ir jāpiešķir suvenīrs vai 
statuete.  
 
 
 
 

ARTIKULS B-7 ZIRGI 
 

1. Trenēšana. Ierodoties sacensību vietā un visā to laikā, tikai sportists drīkst lietot steku 
(maksimālais garuma 1.20m) un pātagu, ja šo inventāru lieto jājot, soļojot, vedot pie 
rokas vai kordojot zirgu. Palīgs augstāk minētājā veidā arī drīkst zirgu soļot, vest pie rokas 
vai kordot. Citas personas drīkst lietot steku, ja tas nav saistīts ar zirga trenēšanu. 
 
Zirgus nedrīkst izvest no staļļiem, sacensību vietas vai citām vietām, kuras ir stjuartu 
pārziņā. Izņēmums ir gadījumi, kurus apstiprina FEI amatpersona vai arī veterinārārsts, 
kurš rīkojas zirga labākajās interesēs.  
 

2. Kontrole. Pēc tiesnešu kolēģijas ieskatiem, bērns, kurš nespēj kontrolēt savu zirgu, var tikt 
izslēgts pirms sacensību sākuma, shēmas laikā un/vai no visām pārējām shēmām. 
 

3. Identifikācijas numurs. Katram zirgam sacensībās tiek piešķirts identifikācijas numurs, 
kurš nemainās visu sacensību laiku. Šim numuram vienmēr ir jābūt piestiprinātam pie 
zirga inventāra no sacensību sākuma līdz to beigām, kad zirgs startē, tiek trenēts vai 
soļots pie rokas, tādējādi to var identificēt sacensību rīkotāji, ieskaitot stjuartus. Ja numurs 
nav piestiprināts, tiek izteikts brīdinājums. Ja atkārtoti numurs netiek lietots, sacensību 
organizatori var piespriest sportistam sodu. 
  

ARTIKULS B-8 TIESNEŠI/TIESNEŠU KOLĒĢIJA 
 
CDI-Ch un CDIO-Ch tiesneši tiek iecelti saskaņā ar FEI iejādes noteikumiem. 
 
CDI-Ch un CDIO-Ch ir jābūt vismaz trīs tiesnešiem. Organizētājs vai vietējā federācija 
izvēlas galveno tiesnesi un pārējos tiesnešus no FEI tiesnešu saraksta. Ja ir pieci tiesneši, 
viens no tiem drīkst būt vietējais nacionālās kategorijas tiesnesis.  



 
Ja ir trīs tiesneši, vismaz vienam no tiem ir jābūt ārzemju tiesnesim; ja ir pieci tiesneši, 
vismaz diviem ir jābūt ārzemju tiesnesim.  
 
Organizētājiem tiek ieteikts tiesnešu kolēģijā un apelācijas komisijā iekļaut amatpersonas, 
kam ir pieredze ar bērnu iejādes sacensībām. 
 
FEI kontinentālos un reģionālos čempionātos FEI ieceļ galveno tiesnesi, tienešu kolēģiju un 
tehnisko pārstāvi, kā arī ārzemju veterināro pārstāvi.  
 
Par apelācijas komisiju skatīt attiecīgo iejādes noteikumu artikulu. 
 

ARTIKULS B-9 TEHNISKAIS PĀRSTĀVIS 
 

Papildus uzdevumiem, kurus tehniskajam pārstāvim ir jāpilda saskaņā ar FEI vispārīgajiem 
reglamentiem un iejādes noteikumiem, FEI čempionātos un starptautiskās sacensībās 
bērniem tehniskajam pārstāvim ir jāpārbauda telpu un novietņu atbilstība, dalībnieku 
uzvedība, sociālo un izglītības funkciju izpilde. Vienmēr jāpatur prātā zirgu labklājība un 
godīgas spēles un sportiskā gara attīstība. 
 

ARTIKULS B-10 PASES 
 

1. Tiek piemēroti FEI vispārīgie reglamenti. 
 

2. Tiek piemēroti FEI veterinārie noteikumi. 
 

ARTIKULS B-11 SACENSĪBU PROGRAMMA 
 

1. Sīkākas detaļas skatīt FEI sacensību programmu piemēros FEI mājas lapā. 
 

SADAĻA V  BĒRNU IEJĀDES SACENSĪBU NOTEIKUMI 
 

ARTIKULS B-12 VISPĀRĪGI 
 
Iejādes sacensībās bērniem tiek ievēroti iejādes noteikumi, izņemot jautājumus, kuri 
uzskaitīti zemāk. 

ARTIKULS B-13 SACENSĪBU LAUKUMS 
 
Skatīt iejādes noteikumu artikulu 429, 11.pielikumu. 

ARTIKULS B-14 SHĒMAS 
 
Iejādes shēmas bērnu iejādes sacensībām ir publicētas FEI mājas lapā. 
 
Visas shēmas ir jāizpilda no galvas. 

ARTIKULS B-15 SPORTISTA SVARS 
 
Nav ierobežojuma. 

ARTIKULS B-16 APĢĒRBS 
 

1. Tumšs retingots, baltas vai bēšīgas bikses ar jāšanas zābakiem, balts krekls un kaklauts 
vai kaklasaite. Obligāti jāvelk cimdi. Aizsargķiverēm jābūt saskaņā ar artikulu 427.1.un 
tām ir jābūt galvā vienmēr atrodoties seglos. 
 
Starta laikā rokā nedrīkst būt steks. Iesildes laikā drīkst izmantot steku, kura maksimālais 
garums ir 1.20m. Piešus var likt pēc izvēles, taču ir atļauti tikai truli metāla pieši, kuru 



maksimālais garums ir 3.5 cm, mērot no zābaka līdz piešu galam. Pieši ar zvaigznītēm nav 
atļauti. 

ARTIKULS B-17 INVENTĀRS 
 

1. Segli. Jāizmanto angļu tipa iejādes segli. 
 

2. Trenzes. Zirgs vienmēr jājāj parastos trenzes iemauktos (skat.iejādes noteikumu artikulu 
428), ar parasto, zemo vai astotnieka purna siksnu. 
 

3. Trenzei jābūt no metālā vai cietas plastmasas un tā drīkst būt ar gumijas pārklājumu. 
Laužņa, hakamora u.c. iemaukti nav atļauti. 
 

4. Ausu ‘cepurīte’ – skatīt iejādes noteikumu artikulu 428.7.1. 
 

5. Visos citos jautājumos, kas attiecas uz inventāru, ir spēkā iejādes noteikumu artikuls 428. 
 
 
 
 
 

SADAĻA VI FEI KONTINENTĀLIE UN REĢIONĀLIE IEJĀDES ČEMPIONĀTI UN CDIO-Ch 
 

ARTIKULS B-18 PIETEIKUMI 
 

1. Skatīt iejādes noteikumu artikulu 449 un FEI vispārīgos reglamentus. Pēc FEI 
apstiprinājuma, attiecīgajām kontinenta vai reģionālajām federācijām tiek nosūtītas 
programmas kopā ar ielūgumu. 
 

2. Komandas – FEI čempionāti 
 

2.1 Katra federācija drīkst pieteikt vienu komandu. Katrā komandā ir ne vairāk kā četri 
sportisti un četri zirgi. Ārpus Eiropas, attiecīgās federācijas drīkst pašas izlemt par 
komandu skaitu un reģionālajiem nosacījumiem komandu pārstāvniecībai. Nav atļautas 
rezerves kombinācijas. 
 

2.2 Komandu sacensībās drīkst piedalīties četri sportisti un četri zirgi. 
 

2.3 CDIO-Ch attiecībā uz pieteikumiem ir tādi paši nosacījumi kā FEI čempionātos un 
organizētājiem komandas vadītājam jānodrošina tādas pašas priekšrocības kā sportistiem. 
 

3. Individuālie sportisti komandu vietā 
 
Tās federācijas, kurām nav komandu, drīkst pieteikt vienu vai divus individuālos sportistus, 
katru ar vienu zirgu. 
 

4. Palīgi 
 
Federācijas drīkst katram zirgam līdzi nosūtīt vienu palīgu, maksimāli četrus palīgus uz 
visu komandu (CDIO-Ch un FEI čempionātos). 
 

5. Pieteikumi federācijām ir jāveic trijās fāzēs, kā tas ir atrunāts iejādes noteikumu artikulā 
449. 
 

6. Starta kārtības noteikšana un starta kārtība 
 
Starta kārtības izloze notiek saskaņā ar iejādes noteikumu artikulu 425. 
 

7. Shēmas 
 

7.1 Iestāju shēmas 
 



Obligāta visiem sportistiem – FEI bērnu iestāju shēma B 
 

7.2 FEI komandu čempionāts un individuālās kvalifikācijas sacensības 
 
Obligāta visiem sportistiem – FEI bērnu komandu shēma 
Sportistam ir jābūt pabeigušam pirmo shēmu, lai turpinātu sacensības. 
 

7.3 Mierinājuma sacensības 
 
Piedalīties var sportisti, kuri nepiedalās Individuālajā FEI čempionātā. Šīs sacensības nav 
obligātas. Shēma – FEI bērnu iestāju shēma. 
 

7.4 Individuālais FEI komandu čempionāts  
 
Šajā shēmā drīkst piedalīties 18 labākie pāri no FEI komandu čempionāta un individuālās 
kvalifikācijas shēmas (skat.punktu 7.2.). No katras valsts drīkst startēt trīs labākie 
sportisti, ieskaitot tos, kuriem ir neizšķirts rezultāts par 18.vietu. 
 

8. Komandu vietu sadalījums 
 

8.1 Komandu sacensībās uzvaru gūst komanda (trīs labākie sportisti), kuru kopējais 
procentuālais rezultāts ir augstākais; nākamo vietu iegūst nākamais procentuālais 
rezultāts, utt. 
 

8.2 Ja divas vai vairāk komandas iegūst vienādus procentuālos rezultātus, uzvar komanda, 
kuras zemākā rezultāta sportists ir ieguvis augstāko rezultātu starp neizšķirto komandu 
abiem zemāko rezultātu sportistiem. Sīkāk skatīt iejādes noteikumu artikulu 452. 
 

9. Individuālo vietu sadalījums 
  
Par uzvarētāju kļūst sportists, kuram ir lielākā procentuālā kopsumma individuālajā 
kvalifikācijas shēmā. Gadījumos, kad starp pirmajām trīs vietām ir vienādi procentuālie 
rezultāti, gala rezultātu nosaka pēc augstākām kopējām atzīmēm (skat.iejādes noteikumu 
artikulu 452). 
 

10. Tiesnešu kolēģija un tehniskais pārstāvis 
 
FEI par tehnisko pārstāvi ieceļ tiesnešu kolēģijas locekli vai galveno tiesnesi. Tehniskā 
pārstāvja un tiesnešu kolēģijas iecelšana notiek saskaņā ar iejādes noteikumu artikulu 
437. 
 

11. Apelācijas komisija 
 
Apelācijas komisijas, tās vadītāja un locekļu iecelšanu amatos notiek saskaņā ar prasībām, 
kuras atrunātas iejādes noteikumu artikulā 438. 
 

12. Veterinārā komisija – veterinārais pārstāvis 
 
Sīkāk skatīt veterināros noteikumus. 
 

13. Balvas un suvenīri 
 
Apbalvojumu un suvenīru piešķiršana notiek saskaņā ar prasībām, kuras atrunātas artikulā 
Ch-6. Medaļas tiek piešķirtas komandām un individuāliem sportistiem FEI kontinentālajā 
čempionātā un citos FEI čempionātos. 
 

14. Dažādi 
 
Gadījumos, kuri nav atrunāti šajā pielikumā, tiesnešu kolēģija, vadoties pēc FEI 
vispārīgajiem reglamentiem un iejādes noteikumiem, pieņem pēc iespējas labāku un 
taisnīgāku lēmumu. 

ARTIKULS B-19 KVALIFIKĀCIJA 



 
1. Zirgi 

 
1.1 Zirgiem ir jābūt vismaz sešus gadus veciem. Ārpus Rietumeiropas bērni drīkst piedalīties 

sacensībās ar ponijiem. 
 

1.2 FEI čempionātā drīkst piedalīties zirgi, kuri iepriekšējā vai pašreizējajā gadā nav 
piedalījušies nāciju kausā vai CDIO Lielās balvas izcīņā pieaugušajiem. 
 

1.3 Zirgs nedrīkst vienlaicīgi piedalīties sacensībās pieaugušajiem un FEI čempionātā bērniem. 
 

2. Sportisti 
 

2.1 Gadā, kad bērnam paliek 14 gadi, viņš drīkst piedalīties FEI kontinentālajā čempionātā 
junioriem, taču nedrīkst viena gada laikā piedalīties gan FEI čempionātā junioriem, gan 
bērniem. 
 

2.2 Ja gadā, kad bērnam paliek 14 gadi, viņš piedalās FEI kontinentālajā čempionātā 
junioriem, tad viņš vairs nedrīkst piedalīties FEI čempionātā bērniem. 
 

  



PIELIKUMS 6– U25 JĀTNIEKI 

SADAĻA I  IEVADS 
ARTIKULS U25-0 VISPĀRĪGI 
ARTIKULS U25-1 NOTEIKUMU SPĒKS 
ARTIKULS U25-2 U25 JĀTNIEKA DEFINĪCIJA 

 
SADAĻA II  STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS 

ARTIKULS U25-3 STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS 
ARTIKULS U25-4 ČEMPIONĀTI 

 
SADAĻA III  KVALIFICĒŠANĀS STARPTAUTISKĀM SACENSĪBĀM 

ARTIKULS U25-5 VISPĀRĪGI 
ARTIKULS U25-6 DALĪBA 

 
SADAĻA IV  NOTEIKUMI STARPTAUTISKĀM SACENSĪBĀM 

ARTIKULS U25-7 SHĒMAS, INVENTĀRS, TIESNEŠI 
 
SADAĻA V  CITAS SPECIFIKĀCIJAS 

ARTIKULS U25-8 IZDEVUMI UN PRIEKŠROCĪBAS 
ARTIKULS U25-9 BALVAS 
ARTIKULS U25-10 ZIRGU TRENĒŠANA 
ARTIKULS U25-11 OFICIĀLĀ PROGRAMMA 

 
SADAĻA VI  KONTINENTĀLIE IEJĀDES ČEMPIONĀTI 

ARTIKULS U25-12 PIETEIKUMI 
ARTIKULS U25-13 KVALIFIKĀCIJA 
ARTIKULS U25-14 SACENSĪBAS UN SHĒMAS 
ARTIKULS U25-15 KOMANDAS VIETU SADALĪJUMS 
ARTIKULS U25-16 INDIVIDUĀLAIS VIETU SADALĪJUMS 
ARTIKULS U25-17 APBALVOJUMI UN NAUDAS BALVAS 

PIELIKUMS 7 – STARPTAUTISKIE IEJĀDES TIESNEŠI 

PIELIKUMS 8 – NOTEIKUMI CDI/CDIO AR AIZLIENĒTIEM ZIRGIEM 

PIELIKUMS 10 – STAĻĻU DROŠĪBA 

  

                                              
 Skatīt iejādes noteikumu oriģinālu https://www.fei.org/fei/regulations/dressage 
 
 
 



PIELIKUMS 9 – PĀRU JĀŠANA (PAS DE DEUX) 

Pāru jāšana jeb Pas de deux ir sacensības, kur sacensību manēžā vienlaicīgi atrodas divi 
jātnieka/zirga pāri. Pas de deux komanda sastāv no diviem zirgiem un diviem sportistiem, 
kuri startēt gan kā komanda, gan individuāli. Tiesāšanas uzsvars ir uz izpildīto elementu 
kvalitāti. Pas de deux komandas izpilda iepriekš noteiktas brīvās izvēles programmas 
shēmu, ar savu horeogrāfiju. 
 
Tiesāšana. Tiesā trīs tiesneši, visi sēž pie C. Viens tiesnesis tiesā vienu pāri, otrs tiesnesis 
tiesā otru pāri. Abi šie tiesneši liek tikai tehniskās atzīmes. Trešais tiesnesis vērtē 
māksliniecisko sniegumu. 
 
Atzīmju lapas: tiek izmantotas brīvās izvēles shēmas atzīmju lapas. 

  



PIELIKUMS 11 – IEJĀDES MANĒŽA 

 

  



 

PIELIKUMS 12 – STARPTAUTISKO IEJĀDES SACENSĪBU KATEGORIJAS 

PIELIKUMS 13 – GODA ORDEŅI 

PIELIKUMS 14 – FEI IEJĀDES TIESNEŠU KODEKSS* 

PIELIKUMS 15 – DIENAS NAUDA* 

  

                                              
 Skatīt iejādes noteikumu oriģinālu https://www.fei.org/fei/regulations/dressage 
 



PIELIKUMS 16 – EKIPĒJUMA/INVENTĀRA STANDARTS 

Šis pielikums jāizmanto kā atsaukšanās materiāls artikulam 428, un jālieto tikai kombinācijā ar 
rakstītajiem noteikumiem, kuriem attiecībā uz šo pielikumu ir priekšroka. Attēli zemāk ir tikai 
piemēri, un līdzīgs ekipējums, kuram uz zirgu ir tāds pats efekts, arī ir pieļaujams, ja tas atbilst 
rakstītajiem noteikumiem. 

Segli 

 

Piemērs atļautiem iejādes segliem 

Iemaukti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piemērs laužņa iemauktiem, kas 
lietoti ar kavesona kapsulu, 
ganāžas siksnu, laužņa trenzi 
un lauzni, un laužņa ķēdīti. 

Pakauša siksna nedrīkst 
plesties aiz norādītajām bultām 

Piemērs krustotai/meksikāņu/ 
(grackle) kapsulai 

Piemērs kombinētajai 
kapsulai – nav 
nepieciešama ganāžas 
siksna 

Piemērs Miklema (Micklem) 
stila iemauktiem – nav 
nepieciešama ganāžas siksna 



Trenzes 

Riņķi: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trenžu mutesdaļas: 

   

 

  

Piemērs brīvajam 
trenzes  riņķim 

Piemērs fiksētam 
ovālam trenzes riņķim 

Piemērs D 
veida  trenzes 
riņķim 

Piemērs trenzei ar 
aušējām ‘’ūsām’’ Piemērs trenzei ar 

pilnajām ūsām 
Piemērs trenzei ar 
atsevišķu riņķi, kur 
stiprinās vaiga siksna 
(hanging cheeks) 

Piemērs trenzei ar 
Fulmera (Fulmer) 
‘’ūsām’’ 

Piemērs divdaļīgajai 
trenzei 

Piemērs trīsdaļīgajai 
trenzei 

Piemērs trīsdaļīgajai 
trenzei 

 



  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Laužņi: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Piemērs viendaļīgai trenzei Piemērs muciņas tipa 
savienojumam 

Piemērs lodītes tipa 
savienojumam 

Piemērs dubultam lodītes 
tipa savienojumam 

Piemērs centrālajai daļai ar 
rullīti 

Izliekuma mērījumi 

Piemērs lauznim ar 
taisnām kājiņām 

Piemērs lauznim ar 
izliekumu un slīdošu 
mutesdaļu (rotējošas 
kājiņas arī atļautas) 

Piemērs lauznim ar S veida 
kājiņām 

Maksimālais kājiņas izmērs 

Piemērs laužņa ķēdītei 
Piemērs laužņa ķēdītes ādas 
apvalkam 

Piemērs laužņa ķēdītes uzmavai Piemērs siksniņai laužņa kājiņu 
stabilizēšanai (lip strap) 


