Patvirtinta 2019 m. gegužės mėn. 20 d.
LŽSF Valdybos posėdyje
Lietuvos žirginio sporto dailiojo jojimo teisėjų rengimo ir licencijavimo bendrieji
NUOSTATAI
Sąvokos:
1) Pretendentas į kandidatus – asmuo oficialiai nepateikęs prašymo Lietuvos žirginio sporto
federacijai (toliau tekste – LŽSF) ir/arba negavęs teigiamo atsakymo iš LŽSF Valdybos dėl jo
paskyrimo kandidatuoti gauti Nacionalinę teisėjo kategoriją.
2) Kandidatas – asmuo, oficialiai pateikęs prašymą LŽSF Valdybai ir gavęs teigiamą atsakymą bei
galintis vykdyti reikalavimus taikomus LŽSF dailiojo jojimo kandidatui Nacionalinei kategorijai
gauti. Kandidatu gali būti ne jaunesnis nei 18 m. asmuo.
3) Nacionalinės kategorijos teisėjas – LŽSF Valdybos patvirtintas dailiojo jojimo teisėjas, kuriam
suteikiama Nacionalinė kategorija, leidžianti teisėjauti LŽSF patvirtintose nacionalinėse dailiojo
jojimo varžybose.
4) Nacionalinio teisėjo licencija – LŽSF suteikiama Nacionalinės kategorijos licencija, kandidatui,
įvykdžiusiam nacionalinius dailiojo jojimo teisėjavimo reikalavimus, ir galiojanti 4 (ketverius)
metus su galimybe ją pratęsti.
5) Tarptautinės kategorijos teisėjas - Tarptautinės žirginio sporto federacijos (FEI) patvirtintas ir į
FEI oficialių teisėjų sąrašą įtrauktas teisėjas, galintis teisėjauti ne tik nacionalinio, bet ir
tarptautinio lygio varžybose.
6) Tarptautinės kategorijos teisėjo licencija – FEI suteikiama teisėjo kategorija (licencija), vertinama
žvaigždučių kiekiu pagal galiojančias FEI teisėjų tvirtinimo taisyklių aktualias redakcijas.
7) Neakivaizdinis teisėjavimas – raitelio ir žirgo pasirodymo vertinimas teste, balų rašymas ir
galutinio rezultato palyginimas su oficialiai teisėjavusiais Nacionalinės ir/ar Tarptautinės
kategorijos teisėjais. Raitelio ir žirgo pasirodymo vertinimas teste neapima sėdėjimo šalia teisėjo ir
jo balų įrašymo į testo lapą (sekretoriavimas teisėjui). Tai savarankiškai atliekamas,
nepriklausomas nuo jokios kitos išorinės įtakos vertinimas.
8) Kalendoriniai metai – laikotarpis nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.
9) Dailiojo jojimo teorijos egzaminas – LŽSF oficialiai iš anksto paskelbtas dailiojo jojimo teorijos
egzaminas, apimantis dailiojo jojimo teoriją ir praktiką. Egzaminą vertina ir rezultatus skelbia
oficialiai iš anksto patvirtinta LŽSF sudaryta Komisija.
10) Komisija – LŽSF sudaryta nelyginio skaičiaus vertinimo Komisija, kurią sudaro Komisijos
pirmininkas ir nariai.
11) Dailiojo jojimo teisėjo pažymėjimas (licencija) – LŽSF oficialiai išduodamas pažymėjimas,
kuriame nurodoma išdavimo data, galiojimo data bei suteikiamos kategorijos pavadinimas.
12) Oficiali informacija – LŽSF tinklapyje ar patvirtintuose dokumentuose skelbiama informacija.
I. Tikslai ir uždaviniai
1. Ugdyti jaunus teisėjus bei gerinti teisėjų profesinį pasirengimą ir teisėjavimo kokybę.
2. Kelti jų kvalifikaciją rengiant seminarus, mokymus ir diskusijas, organizuoti dailiojo jojimo teisėjų
licencijų išdavimą ir atnaujinimą.
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II. Teisėjų kategorijos
1. Programa skirta ruošti Nacionalinės kategorijos teisėjus, kurie palaipsniui turėtų galimybę tapti
Tarptautinės kategorijos teisėjais.
III. Kandidatai
1. Asmenys, siekiantys tapti kandidatais dailiojo jojimo teisėjo Nacionalinei kategorijai gauti, turi
pateikti laisvos formos prašymą ir amžių įrodančių dokumentų kopiją (Kandidatais gali tapti ne
jaunesni nei 18 m. amžiaus asmenys) Lietuvos žirginio sporto federacijai. LŽSF Valdybai raštu
patvirtinus jų kandidatūrą, pradėti vykdyti reikalavimus kandidatams, norintiems tapti
Nacionalinės kategorijos teisėjais.
IV. Reikalavimai kandidatams, norintiems tapti Nacionalinės kategarijos teisėjais
1. Kandidatai, norintys tapti Nacionalinės kategorijos teisėjais, turi atitikti šiuos reikalavimus ir
pateikti šiuos dokumentus:
1.1. būti ne jaunesnis nei 25 m. amžiaus;
1.2. pateikti prašymą Lietuvos žirginio sporto federacijai;
1.3. per paskutinius kalendorinius metus, būti dalyvavęs ne mažiau nei 5 (penkis) kartus dailiojo
jojimo varžybose ir jojęs ne žemesnį nei M lygio testą;
1.4. LŽSF Dailiojo jojimo kandidatams į teisėjus, neturintiems reikiamos jojimo patirties, yra
taikoma alternatyva –papildomai išklausyti seminarų medžiagos ne mažiau nei 20
akademinių valandų bei savarankiškai ir/ar neakivaizdžiai teisėjauti ne mažiau kaip 10
varžybų ir ne žemesniame kaip M sudėtingumo lygyje;
1.5. pateikti dvi rašytines ir pasirašytas Nacionalinėse ir/arba Tarptautinės kategorijos teisėjų
rekomendacijas;
1.6. būti savarankiškai ir/ar neakivaizdžiai teisėjavęs ne mažiau kaip 5 (penkiose) varžybose ir ne
žemesniame negu M sudėtingumo lygyje;
1.7. būti išklausęs dailiojo jojimo seminarų medžiagos ne mažiau nei 20 akademinių valandų;
1.8. turėti išlaikytą dailiojo jojimo teorijos egzaminą.
V. Egzaminas ir licencijos suteikimas
1. Kandidatai į teisėjus privalo dalyvauti LŽSF arba užsienio žirginio sporto federacijos rengiamuose
seminaruose, kuriuos sudaro teorinės paskaitos, video medžiagos peržiūros bei praktinis žirgų vertinimas.
Priklausomai nuo temos, šiuos mokymus veda patyrę Nacionalinės ir/arba Tarptautinės kategorijos
teisėjai bei veterinarijos, medicinos, psichologijos ir kiti specialistai.
2. Teorinis žinių patikrinimas (dailiojo jojimo teorijos egzaminas) vykdomas raštu.
3. Teisėjo kategoriją kandidatui suteikia LŽSF patvirtinta Komisija, remdamasi egzamino rezultatais,
žinių patikrinimo rezultatais, kandidato įgyta praktika. LŽSF Komisija įteikia atitinkamos kategorijos
dailiojo jojimo teisėjo pažymėjimą.
4. Kandidatas į teisėjus išbraukiamas iš kandidatų gauti licencijas sąrašo, jei per 2 (dvejus) metus nuo
įtraukimo į LŽSF Dailiojo jojimo teisėjų kandidatų sąrašo, nevykdė veiklos ir reikalavimų, siekiant
Nacionalinei teisėjo kategorijai (licencijai) gauti.
5. Teisėjų sąrašai skelbiami oficialiame LŽSF tinklapyje www.equestrian.lt
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VI. Licencijos galiojimas ir atnaujinimas
1. Nacionalinės kategorijos teisėjo licencija galioja 4 (ketverius) metus nuo jos suteikimo datos iki
paskutiniųjų metų licencijos galiojimo metų gruodžio 31 d..
2. Galiojimo laikui pasibaigus, licencija atnaujinama esant oficialiai informacijai: rezultatų
protokolams, kad teisėjas per ketverius metus nuo jo patvirtinimo Nacionalinės kategorijos teisėju
dienos, teisėjavo ne mažiau kaip 10 (dešimtyje) nacionalinio, tarptautinio lygio varžybose ir/arba
išklausė ne mažiau nei 30 (trisdešimt) akademinių valandų seminarų medžiagos.
3. Teisėjai, neteisėjavę nacionalinėse ir/arba tarptautinėse varžybose ir nekėlę kvalifikacijos aukščiau
nustatyta tvarka, yra išbraukiami iš Nacionalinės kategorijos teisėjų sąrašų, LŽSF Valdybos
sprendimu.
4. Teisėjų Nacionalinės kategorijos galiojimo laikotarpis nuo einamųjų metų išdavimo dienos, iki
paskutiniųjų metų gruodžio 31 d.
5. Teisėjai apie savo turimos kategorijos pratęsimą turi pranešti praėjus 4 (ketveriems) metams po
teisėjo licencijos pasibaigimo datos (praėjus ketveriems metams nuo licencijos išdavimo)
einamųjų metų gruodžio 31 d., bet ne vėliau, nei iki kitų metų vasario 1 d.
6. Nepriklausomai nuo turimos kategorijos galiojimo laiko, teisėjas visuomet gali pretenduoti i
aukštesnę kategoriją, įskaitant FEI tarptautines teisėjų kategorijas.
VII. Dokumentų teikimo tvarka
1. Kandidatai, norintys tapti Nacionalinės kategorijos teisėjais, privalo pateikti laisvos formos prašymą.
Kartu su prašymu privalu pateikti teisėjautų varžybų rezultatų protokolo kopijas, išklausytų seminarų
dokumentų kopijas, jojimo patirtį varžybose pagrindžiančių dokumentų kopijas, kitus Nacionalinei teisėjo
kategorijai gauti išvardintus dokumentus. Dokumentų kopijas galima siųsti šiais adresais: Žemaitės g. 6.
LT-03117, Vilnius arba info@equestrian.lt.
VIII. Kandidatų ir LŽSF teisės ir pareigos
1. Prašymą bei būtinus dokumentus pateikusiems kandidatams LŽSF teikia informaciją apie Lietuvoje
vykstančias varžybas, kuriose galima įgyti būtinos praktikos, bei seminarų ciklo paskaitų laiką ir vietą.
2. Kandidatai dalyvauja savo kvalifikacijos kėlimo programoje savo sąskaita yra pilnai atsakingi už jos
planavimą.
IX. Programos laikas ir vieta
1. Programos trukmė neribojama.
2. Praktinės patirties kandidatai į nacionalinės kategorijos teisėjus gali įgyti tiek Lietuvoje, tiek užsienyje
vykstančiose varžybose. Seminarų ciklo paskaitos rengiamos įvairiose Lietuvos vietose priklausomai nuo
esamų techninių galimybių ir kandidatų gyvenamosios vietos.
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Priedas Nr. 1
Vardas Pavardė
Gyvenamosios vietos adresas
Telefono Nr.

Lietuvos žirginio sporto federacijos
Generalinei sekretorei

PRAŠYMAS
Dėl įtraukimo į Kandidatų sąrašą
Data
Vieta
Prašau mane įtraukti į Kandidatų sąrašą Nacionalinei Dailiojo jojimo teisėjo kategorijai
gauti.
PRIDEDAMA: dokumento, pagrindžiančio asmens amžių kopija.

Vardas Pavardė
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Parašas

Priedas Nr. 2
Vardas Pavardė
Gyvenamosios vietos adresas
Telefono Nr.

Lietuvos žirginio sporto federacijos
Generalinei sekretorei

PRAŠYMAS
Dailiojo jojimo nacionalinei kategorijai gauti
Data
Vieta
Aš, vardas pavardė, esu įtrauktas į Dailiojo jojimo kandidatų gauti Nacionalinę teisėjo
kategoriją sąrašą nuo metai mėnuo data. Prašau man suteikti Nacionalinę teisėjo kategoriją, atsižvelgiant į
žemiau pateikiamus dokumentus.
PRIDEDAMA:
1. Prašymas Nacionalinei teisėjo kategorijai gauti.
2. Dokumento kopija, pagrindžianti faktą, kad kandidatas yra ne jaunesnis nei 25 m. amžiaus.
3. Teisėjautų oficialių LŽSF varžybų rezultatų protokolų kopijos, pasirašyti tų varžybų vyr. teisėjo.
4. Dalyvautų oficialių LŽSF varžybų ir/arba tarptautinių varžybų rezultatų protokolų kopijos.
5. Išklausytų nustatytų valandų skaičiaus seminarų kopijos.
6. Dailiojo jojimo teorijos egzamino išlaikymo kopija.
7. Dvi Nacionalinės ir/arba tarptautinės kategorijos teisėjų pasirašytų rekomendacijų kopijos.

Vardas Pavardė

Aktuali redakcija: 2019 05 20

Parašas

