
1 
 

 

Lietuvos žirginio sporto federacijos  

Dailiojo jojimo atrankos į Pasaulio čempionato,   

jojant jaunais žirgais, kriterijai 

 

Patvirtinta 2020 m. vasario XX d. 

LŽSF Valdybos posėdyje 

Lietuvos arklių augintojų asociacija (toliau - LAAA) nuo 2017 metų yra priimta į Tarptautinę 

sportinių žirgų augintojų asociaciją (toliau - WBFSH). Remiantis Tarptautinės žirginio sporto 

federacijos (FEI) priimtais WBFSH žirgų augintojų dailiojo jojimo pasaulio čempionato (toliau – 

Čempionatas), jojant jaunais žirgais, nuostatais (2020 metų nuostatų versija, priimta 2019-11-08), 

Lietuvos žirginio sporto federacija (toliau – LŽSF) turi teisę registruoti dalyvauti šiame Čempionate 

po 2 (du) duetus kiekvienoje amžiaus grupėje (5/6/7 metų amžiaus žirgų grupėse). Tačiau tik tokiu 

atveju, kai duetai, iki oficialios paraiškų teikimo registracijos pradžios, yra įvykdę minimalius 

kvalifikacinius reikalavimus pagal FEI patvirtintus nuostatus.  

Žirgai, pirmumo tvarka siekiantys dalyvauti Čempionate, turi būti registruoti LAAA.  Tačiau, esant 

situacijai, kai nėra nei vieno žirgo,  registruoto LAAA, kuris būtų įvykdęs minimalius kvalifikacinius 

reikalavimus pagal FEI nuostatas, LŽSF įgauna teisę į šią vietą registruoti kitos Lietuvoje ar užsienyje 

registruotos veislės asociacijos žirgą.  

Tuo atveju, kai registruojamas užsienyje registruotos veislės asociacijos žirgas, raitelis privalo 

pateikti žirgo veislės asociacijos sutikimą dėl žirgo leidimo/sutikimo dalyvavimo Čempionate, o tokio 

žirgo raitelis privalo būti Lietuvos Respublikos piliečiu. 

Minimalūs kvalifikaciniai rezultato reikalavimai, kuriuos turi pasiekti duetas, siekiantis dalyvauti 

Čempionate, yra šie: 

 5 ir 6 metų amžiaus žirgų grupėse bendras minimalus pasiektas rezultatas turi būti 75 proc. 

 7 metų amžiaus žirgų grupėje bendras minimalus pasiektas rezultatas turi būti 70 proc. 

Šis rezultatas turi būti pasiektas nors kartą dalyvaujant FEI CDIYH varžybose arba įvykdžius 

nacionalinius atrankos kriterijus kalendoriniais Čempionato metais. Nacionalinės atrankos kriterijų 

rezultatai turi būti pateikti LŽSF kartu su paraiškomis, dalyvauti Čempionate.  

LŽSF privalo užtikrinti, kad Lietuvoje vykdomose atrankinėse varžybose, naudojami testai atitiktų 

FEI testų jauniems 5,6 ir 7 metų amžiaus žirgams sudėtingumo lygį. 

Registruojant paraiškas į WBFSH žirgų augintojų dailiojo jojimo pasaulio čempionatą, jojant jaunais 

žirgais, LŽSF atsižvelgs į rezultatus, pasiektus jojant rungtyse pagal aktualios redakcijos FEI testus, 

skirtus atitinkamų amžiaus grupių jauniems žirgams. 7 metų amžiaus grupės žirgams taip pat bus 

užskaitomi rezultatai pasiekti Mažojo rato (Small tour) rungtyse pagal FEI.  
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Siekiant įvykdyti minimalius kvalifikacinius reikalavimus rezultatui pasiekti, duetai gali dalyvauti 

šiose varžybose prioritetine tvarka: 

1. Tarptautinės jaunų žirgų varžybos (CDIYH), įskaitytinai Mažojo rato rezultatai 7 metų 

žirgams; 

2. Dailiojo jojimo uždarų patalpų ir vasaros čempionatai; 

3. Lietuvoje ir užsienyje organizuojamos nacionalinės federacijos patvirtintos varžybos ir/ar 

CDN, kuriose vykdomos FEI reikalavimus atitinkančios FEI jaunų žirgų amžiaus grupės; 

Tuo atveju, kai minimalius kvalifikacinius reikalavimus įvykdo daugiau nei 2 (du) duetai 

atitinkamoje amžiaus grupėje, LŽSF atrenkant duetus į Čempionatą, vadovaujasi šiais kriterijais: 

1. Prioritetas skiriamas rezultatams, pasiektiems Lietuvoje ar užsienyje vykdytose CDIYH 

rungtyse; 

2. antrąja eile vertinami rezultatai, pasiekti LŽSF dailiojo jojimo čempionatų metu; 

3. trečiąja eile vertinami rezultatai, pasiekti Lietuvos ir užsienio nacionalinių federacijų 

organizuojamose oficialiose kalendorinėse varžybose (CDN).  

Atrenkami duetai, pasiekę aukščiausią rezultatą prioritetinės eilės varžybose. Vertinant dueto 

rezultatą, vertinamas aukščiausias dueto surinktas rezultatas atitinkamos eilės varžybose. 

Rezultatai nesumuojami. 

Siekiant skatinti kuo daugiau duetų dalyvauti Čempionate, nustatoma, kad šiame Čempionate 

vienas raitelis gali dalyvauti tik su vienu, kvalifikacinius reikalavimus įvykdžiusiu, žirgu. Tuo 

atveju, jei raitelis įvykdo kvalifikacinius reikalavimus keliose žirgų amžiaus grupėse arba toje 

pačioje amžiaus grupėje su dviem žirgais, ir tose amžiaus grupėse daugiau nėra duetų, įvykdžiusių 

minimalius kvalifikacinius reikalavimus arba duetai atsisako teisės vykti į Čempionatą, raiteliui 

suteikiama teisė dalyvauti Čempionate su keliais žirgais (maksimalus žirgų skaičius raiteliui tokiu 

atveju yra po du žirgus kiekvienoje amžiaus grupėje). 

Vadovaujantis aukščiau išvardintais kriterijais, prioritetas ir pirmumo teisė tenka LAAA 

registruoties žirgams. Šiems žirgams atsisakius dalyvauti Čempionate, esant pakankamai kvotai, 

dalyvavimo teisė yra perleidžiama kitų Lietuvoje ar užsienyje registruotų veislių asociacijų 

žirgams. 


