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dizaineris)



KOMENTARAI:

NE

As manau kad teisinga sistema vienas uzskaitinis zirgas vienam raiteliui

Gaal nelabai, nes neturiu antro žirgo😁

Siūlyčiau naudotis kitų šalių, kuriose žirginis sportas turi aukštą lygį,praktika 

Manau,kad turėtu būti tik vienas žirgas,o kas turi antrą žirgą,tai galėtu 
dalyvauti tik kaip atskiruose konkūruose. 

Ne, raitelis turėtų turėti tik vieną galimybę laimėti čempiono titulą. Jis galėtų 
šokti su dvejais žirgais, bet varžytis dėl čempiono titulo galėtų tik su vienu.

Pirmas žirgas su kurio startuoja ir kovoja del titulo. 

Turbūt turėtų būti visiems vienodos sąlygos ir galima su 
užskaita, ar bent finale, rinktis tik vieną žirgą.

Manau raitelis turi turėti galimybę šokti su daugiau nei 1 žirgu 

Manau taip nes kitu atveju neliks dalyvių

TAIP

Čempionato užskaitinis žirgas turètu būti tik vienas, taip visiem suteikiamos 
lygesnès galimybès

Manau reikia vadovautis FEI rekomendacijom ir patirtim

Manau,kad galimybės turi būti vienodos. Tai yra čempionatas. Vienam 
raiteliui vienas žirgas vienoje užskaitoje.

Manau, kad turėtų likti galimybė startuoti dėl čempiono titulo tik su 1žirgu, 
nes ne visi turi pinigų ir laiko 2žirgam, tai gi. 

Dėl čempiono gal teisingiau būtų su vienu žirgu kovoti. 

Teisinga, nes neturim pakankamai raiteliu ir zirgu tokiems 
marsrutams.

Taip iki finalo - finale turėtų likti tik vienas žirgas

Kvalifikaciniuose konkursuose taip, tačiau finaliniame 
(taurės) konkūre turėtų pasirinkti su kuriuo žirgu toliau kovoja 

dėl titulo

Taip, 52%

Taip, nes turime per mažai 
dalyvių, 2%

Taip, tačiau finaliniame 
konkūre turėtų būti 

pasirenkamas tik vienas 
žirgas, 4%

Ne, 39%

Neturiu nuomonės, 3%

Šiuo metu, raitelis vienoje užskaitoje gali dalyvauti su dviem užskaitiniais žirgais. 
T.y. turi dvi galimybes šokti tą patį maršrutą ir taip kovoti dėl čempiono titulo du 

kartus. Ar manote kad tokia sistema yra teisinga?



Manau,kad gali būti,bet stiliaus teisėjai po kiekvieno pasirodimo turėtu pasakyti po kelias teigiamas ir neigiamas pastabas ir tik tada 
pasakyti pasirodymo įvertinimą. Tadą aplinkiniams kiltu mažiau klausymų dėl teisėjų . 

Ir taip ir ne nes : taip nes jauniem raiteliam reikia mokintis graziai joti nelakstant ne kadangi buna simpatiju ir antipatiju is teiseju puses 

KITA:

Taip. Tačiau turėtų būti daugiau teisėjų

17%

33%

50%

Kiek užskaitinių žirgų vienoje jaunų žirgų užskaitoje jūsų nuomone gali turėti 
raitelis? (FEI WBFSH Lanakene leidžiami 3 žirgai)

1 2 3

Taip, 81%

Ne, 11%

Neturiu nuomonės, 4%

Kita, 4%

Ar pritariate stiliaus konkūrams jaunų raitelių užskaitose (vaikai, poni klasės 
žirgai, jaunučiai, jauniai)?

Taip Ne Neturiu nuomonės Kita



Nebent jie yra papildomai neapmokestinami.

KITA:

Vaikams ir Jauniems žirgams 

Manau ne, nes keturias dienas iš eilės žirgui šokti yra didelis krūvis ir ar priimtina pagal FEI taisykles?

Nėra skirtumo: kas nori šoka treniruočių konkūrus, kas nenori - nešoka.

KITA:

Labai gera sistema yra Lenkijos jauno žirgo čempionato finalo sistema. Ten 4 metų žirgai vertinami stiliaus konkūruose,bet 5,6,7 metų žirgai 
pagal kitą sistemą. Ten yra du kvalifikaciniai šokimai ir finalinis. Pagrindinis tikslas šokti be baudos taškų kvalifikacijose ir finale. Kas 
sušoka be baudos taškų per visas dienas,tada tarp jų įvyksta persirungimas ir paaiškėja čempionas ir prizininkai

Taip, 72%

Ne, 18%

Neturiu nuomonės, 9%

Kita, 1%

Ar pritariate stiliaus konkūrams jaunų žirgų užskaitose?

Taip Ne Neturiu nuomonės Kita

Taip, 72%

Ne, 23%

Kita, 5%

Ar pritartumėte, jei išvedimo dieną būtų vykdomi treniruočių konkūrai 
(neprivalomi), skirti supažindinti žirgui su aikšte, taip pat raiteliams pasitreniruoti 

prieš startuojant pirmajame čempionato konkūre?

Taip Ne Kita



KITA:

Ne

Ar gali žirgas šokti keturias dienas iš eilės? Manau, kad ne. Atsižvelkime į žirgų gerovę.

Antras variantas, tik be treniruočių konkūro

Treniruociu konkuras nera reikalingas

Sutinku su abiem, bet be uzsienieciu raiteliu. 

Ar gali žirgas šokti keturias dienas iš eilės? Manau, kad ne. Atsižvelkime į žirgų gerovę.

Antras variantas, tik be treniruočių konkūro

Tiksliai nenusprendžiau, bet manau, jog būtų geriausia suteikti visiems šansą laimėti.

Nepritariu treniruočiu konkūruj

3 dienos sumuojasi ir ribotas skaicius

KITA:

Manau treniruociu konkuras nera reikalingas, tam yra kitos varzybos kad pasitreniruoti varzybu vietoje.

Sutinku su abiem, bet be uzsienieciu raiteliu. 

Treniruočių konkūras - 1 
kvalifikacija - 2 kvalifikacija -
Finalas. Į finalą patenka tam 

tikras skaičius raitelių. 
Čempionas išaiškinamas 

finalinio konkūro metu., 25%

Treniruočių konkūras - 1 
čempionato konkūras - 2 
čempionato konkūras -

Finalas. Finaliniame konkūre 
gali dalyvauti visi arba ribotas 
skaičius dalyvių. Čempionas 
išaiškinamas susumavus trijų 

dienų rezultatus. (EU 
čempionato formatas), 64%

Neturiu nuomonės, 2%

Kita, 9%

Kaip manote koks čempiono išaiškinimo jaunų raitelių užskaitoje (vaikai, poni 
klasės žirgai, jaunučiai, jauniai, jaunimas) formatas būtų teisingiausias?

Treniruočių konkūras - 1 kvalifikacija - 2 kvalifikacija - Finalas. Į finalą patenka tam tikras skaičius raitelių. Čempionas išaiškinamas finalinio
konkūro metu.

Treniruočių konkūras - 1 čempionato konkūras - 2 čempionato konkūras - Finalas. Finaliniame konkūre gali dalyvauti visi arba ribotas
skaičius dalyvių. Čempionas išaiškinamas susumavus trijų dienų rezultatus. (EU čempionato formatas)

Neturiu nuomonės

Kita

Treniruočių konkūras - 1 
kvalifikacija - 2 kvalifikacija -
Finalas. Į finalą patenka tam 

tikras skaičius raitelių. 
Čempionas išaiškinamas 

finalinio konkūro metu. (FEI 
WBFSH formatas), 34%

Treniruočių konkūras - 1 
čempionato konkūras - 2 
čempionato konkūras -

Finalas. Finaliniame konkūre 
gali dalyvauti visi arba ribotas 
skaičius dalyvių. Čempionas 
išaiškinamas susumavus trijų 

dienų rezultatus., 54%

Neturiu nuomonės, 6%

Kita, 6%

Kaip manote koks čempiono išaiškinimo jaunų žirgų užskaitoje formatas būtų 
teisingiausias?

Treniruočių konkūras - 1 kvalifikacija - 2 kvalifikacija - Finalas. Į finalą patenka tam tikras skaičius raitelių. Čempionas išaiškinamas finalinio
konkūro metu. (FEI WBFSH formatas)

Treniruočių konkūras - 1 čempionato konkūras - 2 čempionato konkūras - Finalas. Finaliniame konkūre gali dalyvauti visi arba ribotas
skaičius dalyvių. Čempionas išaiškinamas susumavus trijų dienų rezultatus.

Neturiu nuomonės

Kita



Antras variantas, tik be treniruočių konkūro

Treniruociu konkuras nera reikalingas. Susumavus rezultatus 3d

Sutinku su abiem, bet be uzsienieciu raiteliu. 

KITA:

Pasikartosiu del treniruočiu konkūro

Tam tikras, bei rezultatai skaiciuojami triju dienu

Ar gali žirgas šokti keturias dienas iš eilės? Manau, kad ne. Atsižvelkime į žirgų gerovę. Finaliniame konkūre turėtų dalyvauti visi. 
Išaiškinama susumavus trijų dienų rezultatus.

Treniruočių konkūras - 1 
kvalifikacija - 2 kvalifikacija -
Finalas. Į finalą patenka tam 

tikras skaičius raitelių. 
Čempionas išaiškinamas 

finalinio konkūro metu., 24%

Treniruočių konkūras - 1 
čempionato konkūras - 2 
čempionato konkūras -

Finalas. Finaliniame konkūre 
gali dalyvauti visi arba ribotas 
skaičius dalyvių. Čempionas 
išaiškinamas susumavus trijų 

dienų rezultatus., 67%

Neturiu nuomonės, 1%

Kita, 8%

Kaip manote koks čempiono išaiškinimo mėgėjų užskaitoje formatas būtų 
teisingiausias?

Treniruočių konkūras - 1 kvalifikacija - 2 kvalifikacija - Finalas. Į finalą patenka tam tikras skaičius raitelių. Čempionas išaiškinamas finalinio
konkūro metu.

Treniruočių konkūras - 1 čempionato konkūras - 2 čempionato konkūras - Finalas. Finaliniame konkūre gali dalyvauti visi arba ribotas
skaičius dalyvių. Čempionas išaiškinamas susumavus trijų dienų rezultatus.

Neturiu nuomonės

Kita



Pritariu, kad būtų grupės, bet B grupėje aukščiau turėtų būti didesni: 90-100-105 cm

Taip. Arba jie gali šokti jauniu konkura, kuriame mazai dalyviu susirenka pastaruoju metu.

KITA:

Jauniai, turintys pajėgesnius žirgus, gali dalyvauti jaunimo ir suaugusiųjų užskaitose.

Gali būti A ir B , arba stipresni jauniai šoka jaunimą. 

Jauniai norintys sokti EU cempionate, gali sokti uz jaunima. Jaunimo atstovu labai labai mazai eile metu

KITA:

Vaikai, turintys pajėgesnius žirgus, gali dalyvauti jaunučių, jaunių užskaitose. Nedarykime iš 4 vaikų  tris čempionato prizininkais. Kažin ar 
atsiras daugiau vaikų, turinčius pajėgius žirgus

Skirstymui į grupes pritariu, bet B grupėje aukščiai galėtų būti šiek tiek didesni pvz. 90-100-105 cm

Taip, 76%

Ne, 15%

Neturiu nuomonės, 4%

Kita, 5%

Ar pritartumėte jei vaikų užskaita būtų skirstoma į A ir B grupes? Kadangi šiuo 
metu esame orientuoti į vaikų rinktinės sudarymą ir jų dalyvavimą Europos 

čempionate, A grupė šoktų 115-120-125 cm, B grupė šoktų 80-85-90 cm. A ir B 
grupės raiteliai nesivaržo tarpusavyje.

Taip Ne Neturiu nuomonės Kita

Taip, 76%

Ne, 15%

Neturiu nuomonės, 4%

Kita, 5%

Ar pritartumėte jei jaunių užskaita būtų skirstoma į A ir B grupes? Kadangi šiuo 
metu esame orientuoti į jaunųjų raitelių dalyvavimą Europos čempionate, A 
grupė šoktų 125-130-135 cm, B grupė šoktų 115-120-125 cm. A ir B grupės 

raiteliai nesivaržo tarpusavyje.

Taip Ne Neturiu nuomonės Kita



Kiti pasiūlymai, pastebėjimai

Stebėti žirgu varžybas visas ne tik aukšto rango  kad nebutu šlubu žirgu tai yra žirgu kankinimas  kad labiau žiūrėtume į žirgu 
gerove kaip europoje

Vaikų ir jaunių užskaitų b grupė atrodytų kaip paguodos čempionatas... Turėtų būti viena grupė, galbūt aukštesni konkūrai nei 
siūlomi b grupės. Arba tiesiog vaikai A grupės gali šokti jaunių grupės įskaitą, o jauniai, A grupės, už jaunimą. Nedarykim 
paguodos čempionų🙂

Mano nuomone visų užskaitų čempionai turėtų būti išaiškinti sumuojant visų čempionato konkūrų  taškus. 
Treniruočių konkūras atvykimo dieną taip pat būtų labai naudingas jauniems žirgams ir raiteliams  😊

Mėgėjams galėtų būti taikomas stiliaus konkūras taip pat. Nematau , kodėl mėgėjai neturėtų būti skatinami joti stilingai:)

Mėgėjams reikia Stiliaus konkūro taip pat.

Mėgėjams šokti nuo ryto 

Nėra sažininga jeigu tas pats žmogus šoka ir ponių ir vaikų užskaitą, nes gaunasi jog gali laimėti su tuo pačiu žirgu du 
čempiono titulus. 

Smagu kad svarbi visų nuomonė.

I finalus gali patekti ir 1diena dalyvaujantys raiteliai. Jei kvalifikaciniai taskai tai leidzia.  Kad nebutibai turi startuoti visas 
dienas.
Visose grupese butu galima skaiciuoti kaip suaugusiu cempionate

Is grumo puses- butu labai malonu, jeigu cempionu apdovanojimo metu , nugaletoju grumai butu taip pat pamineti. Nebutina 
prizai ar panasiai, uztektu pamineti vardus bei pavardes, tai labai daug reiskia

Jauni žirgai/eržilai vedami/jojami nuo/į kalną baidosi, griūna ir  susitraumuoja. Žmonėms irgi kyla pavojus. Gardai apatiniame 
angare turetu būti rezervuoti ne rėmėjams, o  “sudėtingiems atvejams”. 
Kažkada pati kai dalyvaudavau čempionate buvau jaunė ir per visus etapus mūsų užkaitoje buvo virš 80 dalyvių. Manau tai 
buvo tikra kova. Dabar varžybose dalyvauja tik tie kas turi pinigų kas yra labai skaudu ir nesudaro tinkamos konkurencijos 
dalyviams. Linkiu sėkmės pritraukiant daugiau dalyvių

Kuo daugiau stiliaus konkūrų visose užskaitose.

Manau, kad vaiku uzskaitoje ir B grupeje, o taip pat ir poni žirgu reiktu didinti reikalavimus ir kelti kliūčiu aukšti bent 10 cm. Vis 
tik tai yra čempionatas, 80 cm palikim debiutantams :)

B grupe vaiku reiktu gal kilstelti nors 5 cm

Būtinas šokių vakarėlis☝😀

Daug raiteliu šoka su vienu žirgu, su keliais nedidelis ratas, tai reikia turėti omenyje. 

Dėl stiliaus konkūrų organizavimo. Stiliaus konkūrus organizuoti reikėtų, bet ne Lietuvos čempionato metu. Visgi tik 
teisėjavimas šioje disciplinoje yra labai subjektyvus, kadangi teisėjams būna sudėtinga objektyviai vertinti savo kolegų/draugų 
treniruojamus raitelius. Teisėjai iš Latvijos, Lenkijos kadangi puikiai pažįsta Lietuvos "vedančiuosius" raitelius/trenerius, 
manau, kad taip pat nėra visiškai objektyvūs. Jei būtų įmanoma pakviesti "stiliaus" konkūrų teisėjus iš tolimesnių (ne 
kaimyninių) šalių, tikėtina vertinimai būtų objektyvesni.

Dėl vaikų ir jaunučių, manau, kad nereiktų skirstyti į A ir B, nes toje A kiek būtų dalyvių? 3-4? Juk ir dabar dažnai pajėgesni 
vaikai/jaunučiai šoka jaunučių/jaunių užskaitas. Tai ar yra skirtumas kurioje grupėje jie tampa čempionais..
Ir aš vis dar už mėgėjų stiliaus konkūrą 😄

Geriausia, kad visas čempionato organizavimas ir čempionų išaiškinimas atitiktų tarptautines rekomendacija. A ir B grupės 
vaikų ir jaunių užskaitose puiki pradžia.


