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Shēma un tehnisko atzīmju lapa (ieskaitot norādes) 
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Galvenās norādes 

 

Piezīmes 

1.  A 

X 

 

XC 

Iejāt sakopotos lēkšos 

Apstāties – stāvēt - sasveicināties 

Turpināt sakopotos rikšos 

Sakopoti rikši 

10     Gaitu kvalitāte, apstāšanās 

un pārejas. Taisnums. 

Kontakts un pakauša 

pozīcija. 

 

2. C 

HXF 

F 

Turpināt pa kreisi 

Vidēji rikši 

Sakopoti rikši 

 

10     Ritmiskums, elastība, 

līdzsvars, pakaļkāju 

aktivitāte, rāmja un soļu 

pagarinājums.  

 

3.  

FAK 

Pārejas pie H un F 

Sakopotie rikši 

10     Ritma saglabāšana, 

plūstošas, precīzas un 

gludas pārejas.  

Rāmja maiņa. 

 

 

4. KE 

 

Plecs pa labi 10     Ritmiskums un rikšu 

kvalitāte; ieliekums un 

vienmērīgs leņķis. 

Sakopojums, līdzsvars, 

plūstoša kustība. 

 

5. EX 

XB 

Pusvolts pa labi (10 m ) 

Pusvolts pa kreisi (10 m ) 

10     Ritmiskums un rikšu 

kvalitāte, sakopojums, 

līdzsvars. Kadences 

saglabāšana. Ieliekums. 

 

6. BG 

G 

C 

Pieņemšana pa kreisi 

Jāt pa viduslīniju 

Turpināt pa labi 

10     Rikšu kvalitāte, vienmērīgs 

ieliekums, sakopojums, 

līdzsvars, plūstoša kustība, 

kāju krustošana. 

 

7. RS 

 

 

SHCM 

Starp S&H 

Pusaplis pa labi (20 m ) 

Ļaut zirgam pastiepties garās 

pavadās 

Sakopoti rikši 

Uzņemt pavadas 

10   2  Ritma saglabāšana un 

līdzsvars. Pakāpeniska 

kakla izstiepšana lejup un 

uz priekšu. Pavadu 

uzņemšana bez 

pretestības. 

 

8. 

 

MXK 

K 

Plaši rikši 

Sakopoti rikši 

10     Ritmiskums, elastība, 

līdzsvars, pakaļkāju 

aktivitāte, rāmja  

pagarinājums. Atšķirība no 

vidējiem rikšiem. 

 

9.  

KAF 

Pārejas pie M un K 

Sakopotie rikši 

10     Ritma saglabāšana, 

plūstošas, precīzas un 

gludas pārejas.  

Rāmja maiņa. 

 

10. 

 

FB Plecs pa kreisi 

 

10     Ritmiskums un rikšu 

kvalitāte; ieliekums un 

vienmērīgs leņķis. 

Sakopojums, līdzsvars, 

plūstoša kustība. 

 

11. BX 

XE 

 

Pusvolts pa kreisi (10 m ) 

Pusvolts pa labi (10 m ) 

10     Ritmiskums un rikšu 

kvalitāte, sakopojums, 

līdzsvars. Kadences 

saglabāšana. Ieliekums. 

 

12. EG 

G 

Pieņemšana pa labi 

Jāt pa viduslīniju 

10     Rikšu kvalitāte, vienmērīgs 

ieliekums, sakopojums, 

līdzsvars, plūstoša kustība, 

kāju krustošana. 
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Galvenās norādes 

 

Piezīmes 

13. Pirms C 

C 

CH 

Vidēji soļi 

Pagriezties pa kreisi 

Vidēji soļi 

 

10     Ritmiskums, muguras 

caurlaidība, aktivitāte, 

vidējs soļu un rāmja 

pagarinājums, plecu 

brīvība. Pāreja uz soļiem. 

 

14. HIB Plaši soļi 

 

10   2  Ritmiskums, muguras 

caurlaidība, aktivitāte, 

pakaļkāju likšana pāri 

priekškāju nospiedumiem, 

pleca brīvība, stiepšanās 

trenzē. 

 

15. BPL(V) Sakopoti soļi 10   2  Ritmiskums, muguras 

caurlaidība, aktivitāte, 

saīsināti un paaugstināti 

soļi, sevis nešana. 

 

16. 

 

 

Starp L&V 

L(P) 

Puspiruete pa labi 

Turpināt sakopotos soļos 

10     Ritmiskums, aktivitāte, 

sakopojums, izmērs, 

nostādne un ieliekums 

puspiruetē. Tendence 

saglabāt kustību uz priekšu, 

4 soļu taktis. 

 

17. Starp L&P 

L(V) 

Puspiruete pa kreisi 

Turpināt sakopotos soļos 

10     Ritmiskums, aktivitāte, 

sakopojums, izmērs, 

nostādne un ieliekums 

puspiruetē. Tendence 

saglabāt kustību uz priekšu, 

4 soļu taktis. 

 

18. Starp L&V 

VKA 

 

Turpināt sakopotos lēkšos pa kreisi 

Sakopoti lēkši 

10     Precīza un plūstoša pāreja. 

Lēkšu kvalitāte. 

 

 

19. A 

DE 

E 

Iejāt pa viduslīniju 

Pieņemšana pa kreisi 

Lidojošā kāju maiņa 

10     Lēkšu kvalitāte.  

Sakopojums, līdzsvars, 

vienmērīgs ieliekums, 

plūstoša kustība. 

Kāju maiņas kvalitāte. 

 

20. EG 

C 

Pieņemšana pa labi 

Turpināt pa labi 

10     Lēkšu kvalitāte.  

Sakopojums, līdzsvars, 

vienmērīgs ieliekums, 

plūstoša kustība. 

 

21. MXK Plaši lēkši 10     Lēkšu kvalitāte, impulss, 

soļu un rāmja 

pagarinājums. Līdzsvars, 

augšupejošā tendence, 

taisnums.  

 

22. K 

 

KAF 

Sakopoti lēkši un lidojošā kāju 

maiņa 

Sakopoti lēkši 

10     Kāju maiņas kvalitāte uz 

diagonāles. Precīza un 

gluda pāreja. Sakopojums 

pie K. 

 

23. F(X) 

 

Starp F&X 

 

Turpināt virzienā uz X sakopotos 

lēkšos 

Puspiruete pa kreisi (darba piruete 

ar pieļaujamo rādiusu 1-3m) 

10     Sakopojums, sevis nešana, 

līdzsvars, nostādne un 

ieliekums. Lēkšu kvalitāte 

pirms un pēc piruetes. 

 

24. FA 

A 

AK 

Kontralēkši 

Lidojošā kāju maiņa 

Sakopoti lēkši 

10     Kontralēkšu kvalitāte un 

sakopojums. Pareiza 

maiņa, tās līdzsvars, 

plūstoša kustība, 

augšupejošā tendence, 

taisnums. 
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Galvenās norādes 

 

Piezīmes 

25. K(X)  

 

Starp K&X 

 

Turpināt virzienā uz X sakopotos 

lēkšos 

Puspiruete pa labi (darba piruete ar 

pieļaujamo rādiusu 1-3m) 

10     Sakopojums, sevis nešana, 

līdzsvars, nostādne un 

ieliekums. Lēkšu kvalitāte 

pirms un pēc piruetes. 

 

26. KA 

A 

AF 

Kontralēkši 

Lidojošā kāju maiņa 

Sakopoti lēkši 

10     Kontralēkšu kvalitāte un 

sakopojums. Pareiza 

maiņa, tās līdzsvars, 

plūstoša kustība, 

augšupejošā tendence, 

taisnums. 

 

27. FS Uz īsās diagonāles 3 lidojošās kāju 

maiņas 4 tempos 

Sakopoti lēkši 

10     Pareizas maiņas, līdzsvars, 

plūstoša kustība, 

augšupejošā tendence, 

taisnums. Lēkšu kvalitāte 

pirms un pēc maiņām. 

 

28. SR Pusaplis pa labi (20 m ) 

Iedot un uzņemt pavadas uz 3 

lēkšu tempiem 

10     Lēkšu kvalitāte un 

sakopojums. Sevis nešana, 

līdzsvars. 

 

29. RK 

 

KA 

Uz īsās diagonāles 3 lidojošās kāju 

maiņas 3 tempos 

Sakopoti lēkši 

10     Pareizas maiņas, līdzsvars, 

plūstoša kustība, 

augšupejošā tendence, 

taisnums. Lēkšu kvalitāte 

pirms un pēc maiņām. 

 

30. A 

X 

Iejāt pa viduslīniju 

Apstāties – stāvēt - atsveicināties 

10     Gaitu kvalitāte, apstāšanās 

un pāreja. Taisnums. 

Kontakts un pakauša 

pozīcija. 

 

  Atstāt manēžu soļos ar garu 

pavadu pie A 

       

Kopā  330       

Kopējā atzīme      

1. Kopējais iespaids (harmoniska pāra 

(jātnieks/zirgs) prezentācija; jātnieka uzsēde 

un pozīcija, diskrēta un efektīga vadības 

līdzekļu ietekme) 
 

10   2  

Kopā punkti (uz tehnisko atzīmju lapas): 

 
350   

No rezultāta jāatņem / soda punkti 

Divi (2) punkti jāatņem par katru kļūdu (art.430.6.1) 
 

  

Tehniskais rezultāts %    

 
 
 

Organizētājs : Tiesneša paraksts : 

(precīza adrese) 

 

 Copyright © 2018, update 2022 

 Fédération Equestre Internationale 
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Kvalitātes vērtējuma lapa (ieskaitot norādes) 
 

Atsevišķu uzdevumu vērtējums Komentāri Atzīme 

1. Rikši 
Ritms, caurlaidība, elastīgums, impulss, 
brīva mugura, plašums, pakaļkāju locījums, 
spēja sakopoties. 

  

2. Soļi 
Ritms, atbrīvotība, aktivitāte, plašums, 
plecu brīvība. 

  

3. Lēkši 

Ritms, caurlaidība, elastīgums, dabiskais 
līdzsvars, impulss, sakopojums, plašums, 
augšupejošā tendence. 

  

4. Pakļāvība 
Apmācība balstoties uz ‘apmācības skalu’ 
(training scale) – caurlaidība, kontakts, 
taisnums. Paklausība, tai skaitā elementos. 
Pārejas gaitu ietvaros. 
 

  

5. Perspektīva 
Potenciāls kā iejādes zirgam, spēja 
sakopoties un pārnest svaru. 

  

Kopējās atzīmes (max.50)   

Reizināts ar 2 = GALĒJAIS REZULTĀTS   

No rezultāta jāatņem / soda punkti 

1.kļūda shēmas zīmējumā = 0.5 procenti 

2.kļūda shēmas zīmējumā = 1 procents 

3.kļūda shēmas zīmējumā = izslēgšana 

Par citām kļūdām atņem 0.5% par kļūdu. 

Skat.art.430.6.2 

  

GALĒJAIS REZULTĀTS   

GALĒJAIS REZULTĀTS %   

 


