SARUNA PAR ENDURANCE JEB IZTURĪBAS
JĀŠANU. AR KO SĀKT UN KAS TAS IR?
Inga Mortona, Marina Žagata

Mūsu mērķis
Popularizēt izturības
jāšanu Latvijā, informējot
pēc iespējas plašāku
sabiedrības, tai skaitā
jātnieku loku par šo
sporta veidu.
Prezentācija satur īsu
ieskatu izturības jāšanas
disciplīnā un jautājumu
lokā ar ko jāsaskaras
jātniekam un zirgam.

Katrs no apskatītajiem tematiem var būt vienas vai pat
vairāku dienu diskusiju vērts ne vien jātnieku un vi[nu
atbalsotāju starpā, bet arī veterināro, sporta un zirgkopības
ekspertu starpā.

Izplatītākie mīti
■ Man nepieciešams Arābu šķirnes zirgs, lai startētu
izturības jāšanas sacensībās
■ “X” km ir daudz….
■ Izturības jāšana nozīmē ”ātrumu” un “sacensības”
■ Man būs jāiegādājas jauns inventārs un apģērbs
■ Izturības jātnieki ir traki…

Kāpēc izturības jāšana varētu būt piemērots
sports tieši man?
■ “Man patīk pavadīt daudz laikā kopā ar savu zirgu?”
■ “Man patīk jāt apvidū” un apskatīt jaunas vietas
■ “Mums derētu sporta veids visai ģimenei”
■ “Man patīk pavadīt brīvdienas pie dabas ar draugiem, ģimeni…..
Man patīk skriet, slēpot, braukt ar riteni….. “
■ “Trakas lietas un izaicinājumi” tas ir par mani ….
■ “ Sacensību gars un augsti sporta mērķi ir mana otrā daba”
Maratons”, “Ultra maratons” , triatlons …..”

Pabeigt distanci nozīmē uzvarēt!
■ “Noskriet ir maratona vienīgais mērķis. Pat, tad, ja Jūs distancē

esat kopā ar citiem dalībniekiem, Jūs vienmēr konkurējat ar sevi,
lai pabeigtu distanci. Uzvara ir sekundārs mērķis. Jūs skrienat
tāpēc, lai pieveiktu distanci un neviens, kas reģistrējas
sacensībām nedomā, ka nenoskries”
– teica godalgotais maratona skrējējs Jeffs Tomsons.

■ TĀ IR KOMANDAS UZVARA, jo tas ir komandas sporta veids -zirgs,
jātnieks un viņu atbalsta komanda.

Pamatprincipi
■ Jātniekam un zirgam noteiktā laika posmā ir kopā jāpieveic apvidus maršruts.
Zirga veselības stāvoklis tiek kontrolēts pirms un pēc maršruta pabeigšanas, kā
arī maršruta laikā (vetkontrole). Vetkontroļu skaits ir atkarīgs no distances
garuma un sadalījuma posmos.
■ Visi zirgi sāk kopā, pēc distances (distances posma) pabeigšanas jātniekam
zirgs noteiktā laikā ir jāreģistrē vetkontrolei. Uzvarētājs nav tas, kas pirmais
šķērso finiša līniju, bet gan zirgs un jātnieks, kuram ir visātrākais laiks pēc tam,
kad ir sekmīgi pabeigta vetkontrole.
■ Prestižākais apbalvojums: “Labākās kondīcijas balva”
■ Tās nav auļošanas sacensības. Jātnieks uzņemas atbildību par sev un zirgam
drošas gaitas izvēli maršrutā un viņam jāspēj demonstrēt sadarbību ar savu
zirgu gan trasē, gan ārpus tās.
■ Izturības jāšanā zirga veselība ir prioritāte. Jātnieks vienmēr apzinās sava zirga
veselības stāvokli un sagatavotības pakāpi un atbilstoši tai izvēlas ātrumu
trasē.

Distances
■ 15 – 160 km vienā dienā
■ Vai ne vairāk kā 80 km dienā daudzdienu sacensībās (2- 5 dienas)
■ Distances ir sadalītas posmos. Neviens posms nedrīkst pārsniegt
40 km, un principā tas nedrīkst būt mazāks par 20 km (izņēmuma
gadījumos 16 km).
■ FEI distanču garums un posmu skaits:
– no 80 km līdz 119 km jābūt vismaz divām vetkontrolēm plus
galīgā pārbaude (trīs posmi).
– no 120 km līdz 139 km jābūt vismaz trim vetkontrolēm plus
galīgā pārbaude (četri posmi).
– no 140 km līdz 160 km jābūt vismaz piecām vetkontrolēm plus
galīgajai pārbaudei. (6 posmi). To var samazināt līdz 5 posmiem
ar Veterinārās komisijas priekšsēdētāja apstiprinājumu.

Obligātie pārtraukumi maršrutā
■ Katrās izturības sacensībās ir jābūt vismaz vienam
pārtraukumam, kas nav īsāks par 40 min
(neattiecas uz īsajām treniņu distancēm līdz 20
km).
■ 1 min pārtraukums uz katru noskrieto km (35 km
posmā, minimālais pārtraukuma laiks 35 min.
Parasti tas ir ne mazāk par 40 min ).
■ Distancēs no 140 km līdz 160 km ir jābūt vismaz
vienam pārtraukumam, kas nav īsāks par 50 min.

Jātnieka un zirga kvalifikācijas periods
■ Pamatprincips: sākam ar mazāko distanci, lielāko vidējā ātrumu ierobežojumu
(parasti starp 12 un 16 km/h) un pakāpeniski virzāmies uz lielākām distancēm.
■ Jūs nevarat kvalificēties 35 km distancei, ja nespējat pierādīt sekmīgu finišu 15 km
distancē. Kvalifikācijas distancēs prasības vidējam ātrumam un zirga max
pieļaujamam pulsam parasti ir stingrākas.
■ Nacionālie kvalifikācijas kritēriji parasti ir daudz stingrāki (Latvijai pagaidām nav,
pielāgojamies attiecīgās valsts kritērijiem, kur startējam).
■ Max ātruma ierobežojums un tā nozīme izturības jāšanā.
■ Lai startētu izturības sacensībās jātniekam un zirgam ir jāizpilda nacionālie un FEI
kvalifikācijas kritēriji, ja startē FEI sacensībās. Zirga un jātnieka starti tiek reģistrēti
un tiem jābūt pierādāmiem.
■ FEI: jātniekam un zirgam (ne obligāti kopā) ir sekmīgi jāstartē vismaz divās
distancēs starp 40 un 79 km, un 2 distancēs starp 80 un 90 km/h ar vidējo ātrumu
16 km/h vai mazāku. No pirmo sacensību ieskaites kvalifikācijas kritēriji ir jāizpilda
24 mēnešu laikā.

Obligātie pārtraukumi starp sacensībām
■ 0 – 46 km (5 dienas)
■ Virs 46 km – 86 km (12 dienas)
■ Virs 86 km – 126 km (19 dienas)
■ Virs 126 km – 146 km (26 dienas)
■ Virs 146 km (33 dienas)
■ Pagarināti pārtraukumi tiek piemēroti, ja zirgs izstājas vai tiek
diskvalificēts gaitas traucējumu dēļ (klibums) un/vai tiek
diskvalificēts jebkuru citu iemeslu dēļ sakarā ar ko zirgam
nepieciešams nodrošināt nekavējošu ārstēšanos ar invazīvu
iejaukšanos (skat pielikumu prezentācijas beigās).

Zirgs
■ Vesels un labi sagatavots zirgs
■ Tradicionālās izturības jāšanas
šķirnes ir smalki, neliela auguma
šķirnes kā piemēram, Arābu,
Donnas, Ahalteke, bet tautas
distancēs populārākā un
piemērotākā ir tā šķirne, kas pieder
konkrētajam saimniekam.
■ 80 km var nojāt jebkurš vesels un
labi sagatavots zirgs.

§ Eksterjers
§ Zirga temperaments

https://www.horsetalk.co.nz/2014/08/14/cantanker
ous-old-pony-us-endurance-hall-fame/
© Lynne Glazer
Amerikāņu izturības jāšanas prestižais apbalvojums
(American Endurance Ride Conference Hall of Fame
Equine) 2014.gadā tika piešķirts 26 gadus vecajam
Islandes zirgs Remingtonam. Remingtons balvu
saņēma nevis par uzvarām, bet par patstāvīgu
piedalīšanos un izturību

https://www.youtube.com/watch?v=AMCO-6knr9E

Labi sagatavota izturības zirga karjera ir
ilgstoša
– 2009.gadā Amerikāņu izturības jāšanas prestižais apbalvojumu
(American Endurance Ride Conference Hall of Fame Equine) piešķīra
21 gadu vecajam zirgam Tulip par noskrietajām 20,805 jūdzēm.
Pirmais zirgs Amerikas vēsturē, kas pārsniedza 20, 000 jūdžu atzīmi.
– 2010.gadā Harjaa (Igaunija) 80 km distancē uzvaru guva Olaug Espeli
Carstensen (Novēgija) ar 20 gadus veco Al Thaka Mellemgaard
(distanci pieveica 5 stundās un 19 minūtēs) + Labākās kondīcijas
balva.
– 2013.gadā Austrālijas smagāko izturības distanci “Tom Quilty Cup”
(160 km) uzvarētāji bija Brook Sample un 18 gadus vecais Excaliber
(disanci pievieca 9 stundās un 14 minūtēs) + Labākās kondīcijas balva

Jātnieks
■ Motivācija
■ Fiziskā sagatavotība
■ Jāšanas prasmes
■ Taktika sacensībās
un atbalsta
komanda

Aprīkojums
■ Sedli
■ Iemaukti, apauši
■ Kāju aizsargi, krūšu siksnas, segas
u.c.
■ Pakavi, zābaciņi, barefoot
■ Jātniekam: ķivere, zābaki ar
papēdi vai drošie kāpšļi
■ Fonendoskops/pulsometrs
■ Spaiņi, dvieļi, sukas, atstarotāji
u.c.
■ Aizliegtie palīglīdzekļi

Kas jāņem vērā pirms sākt darboties ?
■ Izturības distancē zirgam ir jāpiedāvā padzerties pēc katriem 10 km
– Iemāciet zirgu dzert ar trenzi, ja tādu lietojat
– Iemāciet zirgu dzert no “dīvaniem”, “svešiem” traukiem, “upes”, “strauta”
■ Ir labi, ja Jūsu zirgs nav izvēlīgs ēdiena ziņā. Viņam jāvar pagrābt zāles kušķis gan treniņā, gan
maršrutā, tas palīdzēs atjaunot elektrolītus
■ Iemāciet zirgu iet kopā ar citiem zirgiem jebkura veida kombinācijās. Trasē būs zirgi gan priekšā,
gan aizmugurē. Trasē Jūs apdzīs, nereti liels skaits zirgu un ar lielu ātrumu.
■ Dabiski šķēršļi ar ko jārēķinās izturības jāšanā– strauti, nelielas upes, tiltiņi, nelieli koki, kalni vai
kalniņi.
■ Apdzīvotas vietas, riteņbraucēji, kvadracikli (nereti tiek izmantoti ūdens piegādei dzirdināšanas
punktiem)

Pirmos 3 gadus mēs piedalāmies sacensībās,
lai trenētu sevi un zirgu. Aizmirstiet par
sacenšanos!
Salīdzinoši īsā laikā zirgu var pietiekami labi sagatavot, lai tas skrietu
ātri, taču šādam zirgam nebūs izturības un tas būs pakļauts augstam
traumu riskam.
Tikai pēc 3 izturības sezonām, neskaitot gatavošanos pirmajai sezonai,
(sezonas garums Apr. – Nov), zirgs ir gatavs konkurētspējīgai izturības
jāšanai sacensību režīmā ar nosacījumu, ka zirgam nav nopietnu cīpslu
/ saišu traumu.

Fravecncois & Laura Seegers, vecā amerikāņu skola

Ar ko sākt?
■ Lēnas garas distances
■ Treniņu metodes izturības jāšanā ir ļoti līdzīgas
maratonistu treniņu metodēm. Pamatā dominē 2 pieejas
vai abu iepriekšminēto metožu kombinācijas un variācijas
– Treniņi nav sacensības. Pilna slodze ir tikai sacensību
trasē
– Treniņi imitē sacensību režīmu, ātrums treniņos ir
lielāks nekā sagaidāmais ātrums trasē

Zirga ķermeņa adaptācija slodzei
■ Sirds un plaušas 3 mēneši
■ Muskuļi 3 – 6 mēneši
■ Stiegras un saites 6 – 12 mēneši
■ Nagi – 7 mēneši
■ Kauli 1-3 gadi

Drošas treniņu programmas piemērs 3 posmos!
■ Šī programma ir balstīta uz veco amerikāņu izturības jātnieku
pieredzi, (skat. Fravecncois & Laura Seegers detalizētu programmas
aprakstu šeit:
https://perseveranceendurancehorses.wordpress.com/2012/10/1
7/endurance-training/)
■ 1.posms (soļošana), 6 nedēļas, barefoot zirgiem 3 mēneši
■ 2.posms (rikši), 4- 6 nedēļas, barefoot zirgiem 3 mēneši
■ 3.posms (lēkši), 2 nedēļas vai ilgāk, barefoot zirgiem 4 nedēļas vai
ilgāk
■ 4.posms (rezervju veidošana), ko darīt 1 nedēļu pirms sacensībām?

1.posms ”Soļošana”
■ Mērķis: Psiholoģiski un fiziski sagatavot zirgu intensīvākai slodzei.
Uzsākt kāju un stiegru sagatavošanu slodzei. Apmuskuļot zirgu.
Mierīgs un paklausīgs zirgs apvidū. Pieradināt zirgu ilgstošai kopā
būšanai ar Jums, jāšanai apvidū, uz ceļiem u.c.. Disciplinēt jātnieku!
■ 4 – 5 x nedēļā (2,5 – 3 stundas)
■ Zirgam ir jāsoļo aktīvi (6 – 6.7 km/h), ar brīvu pavadu un
neiespringušu kaklu tā, lai nostiprinās muguras un kāju muskulatūra
■ Dažādi pamati, kalniņi, dziļas smiltis, grants utml.
■ Šajā ’periodā apvidū tikai soļu gaita. 1 X nedēļā korda, 1X nedēļā
laukuma treniņi, kad Jūs varat rikšot, lēkšot.
■ 6 nedēļas = 48 stundas soļu, vai 3 mēneši = 136 stundas soļu

2.posms “Rikšošana”
■ Mērķis: attīstīt zirga izturību tā, lai zirgs var rikšot ilgstoši, ritmiski un ar konstantu
ātrumu. Attīstīt rikšošanai nepieciešamo muskulatūru un attīstīt zirgam “enerģiju
taupošu” rikšu gaitu. Nostiprināt jātnieka kāju muskulatūru ilgstošai rikšošanai.
Iemācīt jātniekam pašdisciplīnu. Sagatavot zirgu intensīvākai slodzei.
■ 3-4 treniņi nedēļā.
■ Vienmēr sākam ar zirga iesoļošanu 15 – 25 min .
■ Sākam ar lēnu rikšu gaitu, pakāpeniski pieliekam slodzi, mainām soļošanas –
rikšošanas intervālus.
■ Jo jaunāks/fiziski mazāk sagatavots zirgs, jo pakāpeniskāk liekam klāt slodzi (10%
nedēļā).
■ 1 X nedēļā korda, 1X nedēļā laukuma treniņi, kad Jūs varat lēkšot. Ja slodze par lielu,
dodam vairāk brīvdienas un attiecīgi pagarinām rikšošanas posmu.
■ Perioda beigās zirgam ir jāvar ritmiski un atbrīvoti rikšot 2 stundas bez pārtraukuma.

3.posms “Lēkšošana”
§ Mērķis: attīstīt zirga plaušu un sirds izturību. Iemācīt zirgam lēkšot ritmiski
un ar konstantu ātrumu. Baudīt dzīvi!
§ 2 treniņi nedēļā
§ Vienmēr sākam ar zirga iesoļošanu 15 – 25 min. Mainām rikšu/lēkšu gaitu.
§ Neļaujam zirgam pirmajā treniņā “auļot”, jo īpaši līdz izsīkumam. Mācām
zirgu lēkšot ritmiski un ar brīvu pavadu.
§ Mācam zirgam “kontrolēti” lēkšot kopā ar citiem zirgiem.
§ Perioda beigās ir jāvar 2 stundu treniņā uzturēt lēkšu gaitu 1 stundu,
pamīšus ar rikšu gaitu (50/50). 30 min nepārtraukti lēkši ir labs fiziskās
sagatavotības rādītājs.
§ 1 X nedēļā korda, 1X nedēļā laukuma treniņi Ja slodze par lielu, dodam
vairāk brīvdienas un pagarinām rikšošanas intervālus lēkšu treniņos.

Alternatīvie treniņi

Neaizmirstam, ka:
■ Slodzes jākāpina ļoti pakāpeniski. Nekad vienlaikus nekāpinām ātrumu un
distanci!
■ Smagam treniņam jāseko atslodzes dienai (korda, viegls iejādes, konkūra
treniņš, ziemā - viegls grožošanas treniņš ar slēpēm utml.
■ Jo smagāki treniņi, jo vairāk atslodzes dienu.
■ Ja zirgam netiks nodrošināts pienācīgs atslodzes dienu skaits, pastāv
augsts traumu un/vai fiziskās pārslodzes risks.
■ Pārspīlējot, Jūs ātri zaudēsiet iestrādāto. Lēnāk būs ātrāk!
■ Vismaz 1 pilna atpūtas diena nedēļā.
■ Neņemiet 2 smagus treniņus pēc kārtas (to var darīt tikai ļoti labi
trenētiem un slodzei sagatavotiem izturības zirgiem).
■ Plānojam treniņus un saglabājam treniņu pierakstus

Fravecncois & Laura Seegers
https://perseveranceendurancehorses.wordpress.com/2012/10/17/endurance-training/)

Pirmās sacensības
■ Rikšošana pie rokas (zirgam nepieciešamā prasme)
■ “Mazajās distancēs” un kvalifikācijas periodā Jums ir
tiesības izmantot atlikto startu
■ Pievērsiet uzmanību ātruma ierobežojumiem trasē
■ Grūtākā distances daļa gan km, gan trases sarežģītības
aspektā ir sākuma posmos, vieglākā beigās. Asfalta
segums nepārsniedz 10 % no kopējās distances.

Pirmās sacensības turp.
■ Jums būs pieejama trases karte.
■ Tās nav orientēšanās sacensības, tomēr pievērsiet
uzmanību trases marķējuma krāsām, dzirdināšanas
punktiem un brīdinājuma zīmēm par nepieciešamību
samazināt ātrumu, dabiskiem šķēršļiem, grūtiem
trases posmiem utml.
■ Distances un to posmi ir marķēti ar atšķirīgām
krāsām. Lielākās sacensībās ir iespēja trasi apskatīt
dienu iepriekš (izbraukt ar velo, auto).
■ Jūs varat nokāpt no zirga un vest to pie rokas, skriet
pie rokas visos trases posmos, izņemot starta un
finiša līniju.

Pirmās sacensības turp.
■ Jūsu nākamā posma starta laiks ir norādīts
vetkontroles kartē vai to paziņo sacensību
tiesnesis/ sekretārs mazākās sacensībās.
Piefiksējiet to. Pajautājiet un pārjautājiet, ja
nepieciešams.
■ Respektējiet vetārsta, sacensību tiesneša un
stjuarta lēmumus un norādījumus. Esiet
izpalīdzīgi pret citiem dalībniekiem.
■ Jums ir tiesības izstāties.

Vetkontrole
§ Nepieciešama lai novērtētu zirga veselības stāvokli un
spēju turpināt distanci, nenodarot kaitējumu zirga
veselībai.
§ FEI pamatprincips zirga veselības saglabāšana un zirga
labsajūta.
§ Jebkurā gadījumā, kad veterinārārstam būs aizdomas par
zirga veselibas pasliktināšanos sacensību laikā, tas var
tikts diskvalificēts.

Vetkontroli veic:
■ pirms sacensībām (līdz
24st)
■ starp maršruta posmiem
(0-20min)
■ pēc finiša (30min)

Uz vetkontroli zirgs tiek
atvests bez kājsargiem,
segām, sedliem....
Sakopts jātnieks un var būt
arī palīgs.

Pulss
■ Pulss (latīņu: pulsus - 'sitiens', 'grūdiens') ir
periodiskas asinsvadu apjoma svārstības, saistītas
ar sirds saraušanos, kuras nosaka asinspiepildīšanas dinamika
un spiediens tajos viena sirds cikla gaitā.
Pulsu var izmērīt, iztaustot (izpalpējot) visas
taustāmās artērijas (arteriālais pulss)
■ Ar fonendoskopa palīdzību saklausām sirds ritmu un saskaitam
15, 30 vai 60 sek.
■ Miera perioda norma ir 32-44
Sirdsdarbība ir divtaktu - viena sitienā ir divi takti (Bu-Dup),
skaitam vienu sitienu, sākam skaitīšanu ar 3-4 sitienu.

Gļotādas:

§ Novērtē gļotādas stāvokli pie dabīgām
atverēm (acs konjuktīva, mutes
gļotāda, vulva).
§ Gļotādai jābūt tīrai, mitrai, un rozā
krāsā.

CRT jeb kapilāru pildīšanās laiks
Norāda uz sirds-asinsvadu sistēmas stāvokli, asins
apjomu un spiedienu.
§ Nosaka uzspiežot uz smaganas un novērtē cik ilgā
laikā atjaunojas gļotādas krāsa. Norma 1-2 sek.
§ Ja laiks ir virs 2 sek. tas nozīmē, ka ir samazināts
asiņu apjoms, kas notiek pie atūdeņošanās un
noguruma.

Dehidratācijas pārbaude ar ādas
krokas testu

■Novērtē ādas krokas izlīdzināšanās
ātrumu kakla apakšējā daļā pie pleca.
Krokai jāizlīdzinās līdz 2 sek.
■Ja laiks virs 3 sek tas nozīmē, ka
dehidratācija ir pie 3%.

Zarnu perestaltika jeb motorika
■

Ar fonendoskopu novērtē zarnu kustību
trokšņus. Ja trokšņi nav vai samazinās
zarnu peristaltikas nav.

Ādas kopsakara traucējumi un
ievainojumi

■Izvērtē sedlu un vēderjostas vietas, muguru
uz sāpīgu vietu, noberzumu, brūču un citu
bojājumu esamību.

Gaitas
■ Izvērtē zirga
kustības.
Novērtē vai
nav klibuma
pazīmes,
zirga vēlmi
kustēties.

Termometrija

■Novērtē ķermeņa temperatūru.
Norma 37-38C
■Plaušu auskultācija un trokšņi.

CRI jeb sirds atjaunošanās indekss

■Nomēra pulsu, tad zirgs skrien rikšos pie
rokas 40m un 40m, otro mērījumu veic
pēc 60 sek.
■Radītājs nedrīkst būt lielāks par
sākotnējo mērījumu.

Izstāšanās
■ Ja jātnieks un zirgs brīvprātīgi izstājas no
sacensībām, vetkontrole vienalga ir
obligāta, lai novērstu varbūtību, ka
jātnieks un zirgs atkārtoti startē
sacensībās, neievērojot obligātos
pārtraukumus starp sacensībām, tai
skaitā pārtraukumus veselības stāvokļa
dēļ.

Pagarinātie pārtraukumi, ja zirgs tiek
diskvalificēts veselības apsvērumu dēļ
■ Invazīva āsrtēšana:
– pirmais incidents – 60 dienas,
– otrais incidents – 90 dienas (diskvalifikācija nacionālā un/vai FEI līmeņa sacensībās 2 x
pēc kārtas 3 mēnešu periodā metabolā sindroma dēļ, kam seko invazīva ārstēšana)
■ Gaitas traucējumi (klibums)
– pirmais incidents + 14 dienas (skaita klāt pie obligātā pārtraukuma atkarībā no veiktās
distances )
– otrais incidents + 21 diena (diskvalifikācija nacionālā un/vai FEI līmeņa sacensībās 2 x
pēc kārtas )
– trešais incidents + 90 dienas (diskvalifikācija nacionālā un/vai FEI līmeņa sacensībās 3 x
pēc kārtas
– Ja zirgs tiek diskvalificēts gaitas traucējumi dēļ 4 nacionālā un/vai FEI līmeņa sacensībās
pēc kārtas, obligātais pārtraukums ir 6 mēneši un 4 nedēļas pirms nacionālajām un/vai
FEI sacensībām zirgam ir jāiziet obligātā veterinārā pārbaude.
– Ja zirgs tiek diskvalificēts gaitas traucējumi dēļ vairāk par 4 reizēm pēc kārtas nacionālā
un/vai FEI līmeņa sacensībās, zirgs tiek diskvalificēts izturības jāšanā uz mūžu.

Paldies!
?

