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1 SKYRIUS: BENDRIEJI NUOSTATAI
Atviro Lietuvos dailiojo jojimo čempionato (toliau – Čempionatas) nuostatai skirti apibrėžti Čempionato organizavimo
tvarką ir čempiono bei prizininkų nustatymo tvarką. Pagal šiuos nuostatus taip pat vykdomas Atviras Lietuvos dailiojo
jojimo uždarų patalpų čempionatas.

1.

VARŽYBŲ PAVADINIMAS
1.1.

2.

ORGANIZATORIUS
2.1.

3.

3.2.

Atviras Lietuvos dailiojo jojimo uždarų patalpų čempionatas vykdomas nuo einamųjų metų sausio 1
d. iki balandžio 30 d., Čempionato data ir vieta yra patvirtinama ir paskelbiama LŽSF.
Čempionatas vykdomas nuo einamųjų metų liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d., Čempionato data ir vieta
yra patvirtinama ir paskelbiama LŽSF.

ČEMPIONATO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
4.1.

5.

Čempionato organizatorius yra Lietuvos žirginio sporto federacija (toliau – LŽSF), kuri organizuoja
Čempionatą pasitelkdama Čempionato vykdytojus, kaip apibrėžta žemiau. LŽSF Čempionato
vykdytojui neatlygintinai suteikiama teisė varžybų metu gauti pajamas už starto mokesčius, gardų
nuomą ir kitas teikiamas paslaugas.

VYKDYMO VIETA IR LAIKAS
3.1.

4.

Atviras Lietuvos dailiojo jojimo čempionatas arba Atviras Lietuvos dailiojo jojimo uždarų patalpų
čempionatas, atitinkamai pagal tai, kuris čempionatas yra organizuojamas (toliau – Čempionatas).
Čempionatai yra laikomi ir į LŽSF varžybų kalendorių įtraukiami kaip LTU-CH rango varžybos.

Čempionato tikslas yra išaiškinti pajėgiausius visų amžiaus grupių ir kategorijų dailiojo jojimo
raitelius ir žirgus. Vykdomomis varžybomis siekiama populiarinti žirginį sportą, kelti jo lygį Lietuvoje,
skatinti didesnį visuomenės susidomėjimą šia sporto šaka.

NAUDOJAMOS SĄVOKOS
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Čempionato vykdytojas – LŽSF ir fizinis ar juridinis asmuo, kurio patalpose/teritorijoje vyksta
Čempionatas. Jis laikomas šių LTU-CH rango varžybų organizatoriumi, kaip taip apibrėžta LŽSF
dailiojo jojimo varžybų taisyklių 4 dalyje „Dailiojo jojimo varžybų vykdymas“.
Įskaitinis žirgas – žirgas, su kuriuo raitelis kovoja dėl čempiono titulo. Įskaitiniu gali būti tik žirgas
atitinkantis tai Čempionato užskaitai keliamus amžiaus kriterijus.
Užskaita – apibrėžtus reikalavimus turinti raitelių ar žirgų grupė (pvz.: pagal raitelių amžių – vaikai,
jaunučiai; žirgų amžių – 5 metų žirgai), kurioje varžosi užskaitos reikalavimus atitinkantys duetai.
Poni klasės žirgas – žirgas, kurio ūgis ties gogu, matuojant lygioje vietoje, neviršija 148 cm be
pasagų, arba 149 cm su pasagomis, kaip tai apibrėžta FEI Veterinarijos taisyklių 1082 artikule.
LŽSF DJ taisyklės – Lietuvos žirginio sporto federacijos patvritintos nacionalinės dailiojo jojimo
taisyklės, kuriomis privalu vadovautis visų Lietuvoje vykstančių dailiojo jojimo važybų metu. Tais
atvejais, kurie nėra apibibrėžti šiuose nuostatuose arba kai šie nuostatai prieštarauja LŽSF DJ
taisyklėms, viršenybę turi taisyklės.
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2 SKYRIUS: ČEMPIONATO ORGANIZAVIMO TVARKA
6.

ČEMPIONATO ĮTRAUKIMO Į LŽSF KALENDORIŲ TVARKA
6.1.

7.

ČEMPIONATO PROGRAMA
7.1.
7.2.
7.3.

8.

Organizatoriai, norintys vykdyti čempionatą privalo pateikti užpildytą prašymo įtraukti varžybas į
LŽSF kalendorių formą el. paštu info@equestrian.lt.

Čempionato programa privalo būti parengta pagal reikalavimus, iškeltus šių nuostatų III skyriuje,
užpildat standarinę varžybų prorgamos formą.
Čempionato programą vykdytojas kartu su LŽSF turi patvirtinti ne vėliau nei 30 dienų iki varžybų
pradžios.
Vykdytojas turi teisę keisti programą tik suderinęs pakeitimus su LŽSF. Visi pakeitimai turi būti
patvirtinti ir paskelbti ne vėliau negu likus 14 dienų iki varžybų pradžios.

ČEMPIONATO VYKDYTOJO PAREIGOS

Čempionato vykdytojas įsipareigoja laikytis visų taisyklių, numatytų LŽSF dailiojo jojimo varžybų taisyklių 4 dalyje
„Dailiojo jojimo varžybų vykdymas“ ir 5 dalyje „Oficialieji asmenys“. LTU-CH varžybų vykdytojas privalo:
8.1.
8.2.

8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.

8.8.
8.9.
8.10.

9.

Laiku atsiųsti ir suderinti varžybų programą su LŽSF.
Organizuoti ir spręsti visus su varžybomis susijusius klausimus, pasirūpinti, įskaitant, bet
neapsiribojant: buhalterija (startinių mokesčių surinkimu ir prizinių išmokėjimu bei atsiskaitymu su
varžybose dirbusiais asmenimis), greitąja medicinos pagalba, veterinarine kontrole, išimti
Valstybinės Maisto ir Veterinarijos Tarnybos leidimą vykdyti varžybas ir pan.
Suteikti ir tinkamai paruošti varžybų aikštę, maniežą, apšilimo aikštę ar priešmaniežį. Užtikrinti, kad
varžybos bus vykdomos ant aukštos kokybės grunto.
Užtikrinti varžybų saugą pagal Lietuvos žirginio sporto federacijos varžybų ir kitų renginių
organizavimo saugumo taisykles, patvirtintas LŽSF valdybos 2010 m. sausio 22 d. sprendimu.
Pasirūpinti maitinimu, tualetais ir kitais elementais, reikalingais sklandžiai varžybų eigai.
Savo iniciatyva pasikviesti teisėjus, sekretoriatą, veterinarą ir kitus pagalbinius darbuotojus
atsižvelgiant į LŽSF reikalavimus, nurodytus LŽSF dailiojo jojimo varžybų taisyklių 4 ir 5 dalyse.
Užtikrinti, kad varžybose dirbtų tik FEI tarptautinę, LŽSF nacionalinę arba kitų federacijų nacionalinę
kategoriją turintys teisėjai bei stiuardai. Privalo užtikrinti, kad rungtyje teisėjaujantys teisėjai turėtų
tam jurisdikciją, kaip tai numatyta LŽSF DJ taisyklių 5.2 punkte bei būtų išvengta interesų konfliktų,
numatytų taisyklių 5.3 punkte.
Atsiskaityti su varžybų teisėjais, stiuardais, sekretoriato, medicinos, veterinarijos, pagalbiniais ir
kitais darbuotojais varžybų metu.
Išmokėti piniginius prizus dalyviams, kurie pagal Čempionato nuostatus privalo juos gauti.
Ne vėliau kaip 2 dienos po varžybų pateikti rezultatus LŽSF.

ČEMPIONATO VYKDYTOJO TEISĖS

Čempionato vykdytojas turi visas varžybų organizatoriaus teises, kaip tai numatoma LŽSF DJ taisyklių 4.1 punkte
bei:
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.

10.

Pasikviesti papildomus rėmėjus ir įsteigti papildomus prizus (daiktinius ar piniginius) dailiojo jojimo
rungtims apdovanoti.
Įtraukti atvirų klasių ir/ar papildomas dailiojo jojimo rungtis varžybų programoje.
Atsižvelgiant į planuojamą dalyvių skaičių, geografinę padėtį ir turimų laisvų gardų skaičių, rinktis
kelių dienų formatu (dviejų ar trijų) vykdyti Čempionatą.
Likus ne mažiau kaip 24 valandoms iki varžybų dienos, atsiųsti pirmos Čempionato dienos starto
protokolus viešinimui www.equestrian.lt
Keisti Čempionato programą kaip tai numatoma LŽSF DJ taisyklių 4.1 dalyje.
Rinkti varžybų starto mokesčius bei gauti pajamas už kitas teikiamas paslaugas varžybų metu (pvz.:
gardų nuomą).

LŽSF PAREIGOS
10.1.
10.2.
10.3.

Suteikti visą reikalingą metodinę pagalbą, padedant kokybiškai įvykdyti Čempionatą.
Viešinti varžybų programą bei starto ir rezultatų protokolus LŽSF puslapyje http://www.equestrian.lt/
Pagal galimybes skirti finansinę paramą Čempionato vykdymui.

4

ATVIRO LIETUVOS DAILIOJO JOJIMO ČEMPIONATO BENDRIEJI NUOSTATAI

11.

APDOVANOJIMAI IR PRIZINIS FONDAS
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.

Čempionato prizinį fondą vykdytojas skiria savarankiškai, jį iš anksto suderinęs su LŽSF.
Visuose Čempionato įskaitiniuose rungtyse nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami pagal galimybes
piniginiais prizais ir/ar dovanomis, jų žirgai – rozetėmis. Nugalėtojui taip pat įteikiama taurė.
Kiekvienoje dailiojo jojimo rugtyje į apdovanojimų ceremoniją kviečiami ne mažiau 3-jų geriausiai
pasirodę raiteliai.
Čempionatinėse rungtyse, po kurių išaiškinami kiekvienos užskaitos čempionai, papildomai
apdvanojamas Čempionas bei 2-3 vietos prizininkai. Čempionas ir prizininkai apdovanojami taurėmis,
jų žirgai rozetėmis. Čempiono žirgui atitenka poponas.

3 SKYRIUS: ČEMPIONATO SĄLYGOS
12.

DALYVAVIMO SĄLYGOS
12.1.
12.2.
12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.
12.7.1.

12.7.2.
12.7.3.
12.7.4.
12.8.

12.9.

Čempionate gali dalyvauti visi Lietuvos ir užsienio valstybių raiteliai. Lietuvos raiteliai rungiasi dėl
prizų ir čempiono titulo, o užsienio raiteliai rungiasi tik dėl dailiojo jojimo rungties prizų.
Tas pats raitelis gali kovoti dėl čempiono titulo skirtingose užskaitose su skirtingais žirgais, jei tai
neprieštarauja tų užskaitų reikalavimams.
Tas pats duetas gali startuoti su konkurencija skirtingose Čempionato užskaitose, jei tai
neprieštarauja tų užskaitų reikalavimams. Jeigu raitelis su tuo pačiu žirgu dalyvauja keliose
užskaitose, paraiškoje prieš pirmąjį dueto startą privaloma nurodyti, kurioje užskaitoje duetas
kovoja dėl čempiono titulo.
Jauni raiteliai (vaikų, jaunučių, jaunių, jaunimo ir poni užskaitos) tame pačiame čempionate dėl
čempiono titulo gali kovoti keliose jaunų raitelių amžiaus grupės užskaitose numatytose amžiaus
ribose, tačiau varžantis daugiau nei dėl vienos rungties čempiono ar II, III vietos titulo, raitelis privalo
startuoti su skirtingais žirgais skirtingose čempionato užskaitose. Ši taisyklė raiteliui nedraudžia
kovoti dėl rungties prizo kitos amžiaus grupės užskaitoje. Raiteliui startuojant su vienu žirgu daugiau
nei vienoje čempionato rungtyje, jis privalo paraiškoje nurodyti, kurioje užskaitoje jis varžysis dėl
čempiono titulo.
Jaunimo ir jaunių raiteliai gali tame pačiame čempionate kovoti dėl jaunimo, jaunių ir suaugusiųjų
čempiono titulo, jei skirtingose užskaitose jojama skirtingais žirgais. Raiteliui startuojant su vienu
žirgu daugiau nei vienoje čempionato rungtyje, jis privalo paraiškoje nurodyti, kurioje užskaitoje jis
varžysis dėl čempiono titulo.
Raiteliai mėgėjai dėl čempiono titulo gali kovoti tik vienoje mėgėjų grupėje, kitose raitelių mėgėjų
grupėse, raitelis mėgėjas gali kovoti tik dėl rungties prizų. Jei raitelis mėgėjas su tuo pačiu ar su
skirtingais žirgais užsiregistruoja dalyvauti keliose mėgėjų grupėse dėl čempiono vardo jis
automatiškai kovoja aukščiausio lygio grupėje. Su tuo pačiu žigu raitelis mėgėjas gali dalyvauti tik
viena paskui kitą einančiose mėgėjų grupėse I- II arba II-III.
Vienas žirgas per dieną gali startuoti:
Vieną kartą S lygio rungtyje ir vieną kartą M ar žemesnio lygio rungtyje su sąlyga, kad skirtingo lygio
rugtyse ant žirgo dalyvauja kitas raitelis. Abu raiteliai jojantys tuo pačių žirgu skirtingose
čempionatinėse rungtyse yra įskaitiniai.
Du kartus testuose iki M lygio imtinai (M+M, M+L, L+A, E+E ir t.t.). Jei ant to paties žirgo joja
skirtingi raiteliai, abu raiteliai jojantys tuo pačių žirgu skirtingose čempionatinėse rungtyse ar toje
pačioje čempionatineje rungtyje yra įskaitiniai.
2 kartus P ir 1 kartą E lygio rugtyje. Jei raitelis startuojantis E lygyje joja čempionatinėje rungtyje,
jis yra įskaitinis.
3 kartus P lygio rungtyje. P lygio rungtys gali būti organizuojamos kaip papildomos rungtys ar atviros
klasės ir jos nėra įskaitinės čempionato rungtys.
Kiekvienoje užskaitoje raitelis gali dalyvauti su dviem įskaitiniais žirgais. Su papildomais neįskaitiniais
žirgais raitelis gali kovoti tik dėl konkretaus dailiojo jojimo testo prizo. Įskaitiniai raitelio žirgai turi
būti nurodyti paraiškoje prieš pirmąjį dueto startą ir rungtyje privalo startuoti pirmiau už neįskaitinius
žirgus.
Jei į Čempionato užskaitos rungtį vykdytojai gauna mažiau nei 3 įskaitinių duetų paraiškas, rungtis
organizatoriaus nuožiūra gali būti vykdoma kaip atvira klasė, ar papildoma rungtis, bet čempionatinės
užskaitos tokiu atveju nėra, o padavę paraiškas sportininkai turi būti įspėjami ne vėliau kaip kitą
dieną nuo paskutinės paraiškų gavimo dienos. Susidarius situacijai, kai dėl į varžybas neatvykusių ir
apie tai nepranešusių sportininkų, išsibraukusių dalyvių ar kitų nenumatytų priežasčių rungtyje lieka
mažiau negu 3 įskaitiniai duetai, tokia rungtis vis tiek vykdoma kaip čempionatinė užskaita.
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13.

VETERINARINIAI REIKALAVIMAI
13.1.

13.2.
13.3.

14.

REIKALAVIMAI VARŽYBŲ DALYVIAMS
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
14.6.
14.7.

15.

Visi žirgai privalo turėti tvarkingus nacionalinius, arba galiojančius tarptautinius pasus. Gripo
vakcinacija turi būti galiojanti pagal Lietuvoje galiojančius veterinarinius reikalavimus:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bbb8b5d088a711e7a3c4a5eb10f04386. Žirgai turi būti ištirti
dėl infekcinės arklių anemijos, kergimo ir įnosių ligos vieną kartą metuose.
Už nustatytus pažeidimus gali būti taikomos nuobaudos, numatytos Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) atitinkamuose teisės aktuose.
VMVT įspėja ir pataria nenaudoti FEI pripažintų žirgų dopingo medikamentų ar maisto papildų. Bet
kuriose Lietuvoje vykstančiose varžybose, iš bet kurio startavusio žirgo gali būti paimtas mėginys
dopingo kontrolei. Jei bus nustatyta, kad žirgui buvo naudojamas draudžiamas preparatas (bus rasta
dopingu laikoma medžiaga) žirgo savininkui gresia bauda, bei visų jo žirgo tyrimo išlaidų privalomas
kompensavimas. VMVT darydama išlygas tikisi iš sportininkų geros valios, drausmės, atsakingumo ir
tarpusavio supratimo.

Čempionato dalyviai privalo elgtis sąžiningai, etiškai bei garbingai.
Čempionato dalyviai privalo laikytis Lietuvos žirginio sporto federacijos etikos taisyklių, patvirtintų
LŽSF valdybos nutarimu.
Raiteliai iki 12 metų (ir būdami 12 metų) varžybose (treniruočių apšilimo ir starto metu) privalo
dėvėti apsaugines liemenes.
Vaikų, raitelių jojančių poni klasės žirgų užskaitoje, jaunučių, III grupės mėgėjų užskaitose minimalus
žirgo amžius – 6 metai. Mėgėjų I grupės užskaitos minimalus žirgų - amžius 4 metai. Mėgėjų II
grupės užskaitos minimalus žirgų - amžius 5 metai
4, 5, 6 bei 7 metų žirgų užskaitose gali dalyvauti raiteliai nuo tų kalendorinių metų pradžios, kuriais
jiems/joms sukanka 16 m. Visi jaunesni raiteliai, norintys dalyvauti 6 ir 7 metų žirgų užskaitoje,
privalo pateikti prašymą LŽSF (info@equestrian.lt)
Visi raiteliai ir žirgai (išskyrus užsienio raitelius ir jų žirgus) privalo turėti atitinkamas raitelių ir žirgų
licencijas.
10-16 m. amžiaus raiteliai varžybose dalyvauja tik su tėvų sutikimu. Už raitelius iki 16 m.,
dalyvaujančius varžybose, atsako jų tėvai ir treneriai.

ČEMPIONATO UŽSKAITOS

Čempionato vykdytojas privalo į programą įtraukti šias čempionato užskaitas, konkretūs reikalavimai čempionato
užskaitoms pateikiami šių nuostatų 16-18 punktuose:
15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.
15.7.
15.8.
15.9.

Vaikai – užskaitoje dalyvauja raiteliai nuo tų kalendorinių metų pradžios, kuriais jiems/joms sukanka
12 m. iki pabaigos tų kalendorinių metų, kuriais jiems/joms sukanka 14 m. (t.y. tais kalendoriniais
metais neturi sukakti 15 m.). Visi jaunesni raiteliai norintys dalyvauti užskaitoje privalo pateikti
prašymą LŽSF (info@equestrian.lt). Žirgų amžius: 6 m. ir vyresni.
Poni klasės žirgai - užskaitoje dalyvauja raiteliai jojantys poni klasės žirgais nuo tų kalendorinių
metų pradžios, kuriais jiems/joms sukanka 12 m. iki pabaigos tų kalendorinių metų, kuriais
jiems/joms sukanka 16 m. (t.y. tais kalendoriniais metais neturi sukakti 17 m.). Visi jaunesni raiteliai
norintys dalyvauti užskaitoje privalo pateikti prašymą LŽSF (info@equestrian.lt). Žirgų amžius: 6 m.
ir vyresni.
Jaunučiai - užskaitoje dalyvauja raiteliai nuo tų kalendorinių metų pradžios, kuriais jiems/joms
sukanka 14 m. iki pabaigos tų kalendorinių metų, kuriais jiems/joms sukanka 16 m. (t.y. tais
kalendoriniais metais neturi sukakti 17 m.). Visi jaunesni raiteliai, norintys dalyvauti užskaitoje,
privalo pateikti prašymą LŽSF (info@equestrian.lt). Žirgų amžius: 6 m. ir vyresni.
Jauniai - užskaitoje dalyvauja raiteliai nuo tų kalendorinių metų pradžios, kuriais jiems/joms
sukanka 14 m. iki pabaigos tų kalendorinių metų, kuriais jiems/joms sukanka 18 m. (t.y. tais
kalendoriniais metais neturi sukakti 19 m.). Visi jaunesni raiteliai, norintys dalyvauti užskaitoje,
privalo pateikti prašymą LŽSF (info@equestrian.lt). Žirgų amžius: 6 m. ir vyresni.
Jaunimas - užskaitoje dalyvauja raiteliai nuo tų kalendorinių metų pradžios, kuriais jiems/joms
sukanka 16 m. iki pabaigos tų kalendorinių metų, kuriais jiems/joms sukanka 21 m. (t.y. tais
kalendoriniais metais neturi sukakti 22 m.). Visi jaunesni raiteliai norintys dalyvauti užskaitoje privalo
pateikti prašymą LŽSF (info@equestrian.lt). Žirgų amžius: 7 m. ir vyresni.
Suaugusieji mažojo prizo čempionatas - užskaitoje dalyvauja raiteliai nuo tų kalendorinių metų
pradžios, kuriais jiems/joms sukanka 16 m. Visi jaunesni raiteliai norintys dalyvauti užskaitoje privalo
pateikti prašymą LŽSF (info@equestrian.lt). Žirgų amžius: 7 m. ir vyresni.
Suaugusieji didžiojo prizo čempionatas - užskaitoje dalyvauja raiteliai nuo tų kalendorinių metų
pradžios, kuriais jiems/joms sukanka 16 m. Visi jaunesni raiteliai norintys dalyvauti užskaitoje privalo
pateikti prašymą LŽSF (info@equestrian.lt). Žirgų amžius: 8 m. ir vyresni.
4 metų žirgai - užskaitoje dalyvauja raiteliai jojantys 4 metų žirgais nuo tų kalendorinių metų
pradžios, kuriais jiems/joms sukanka 16 m. Žirgų amžius: 4 m.
5 metų žirgai - užskaitoje dalyvauja raiteliai jojantys 5 metų žirgais nuo tų kalendorinių metų
pradžios, kuriais jiems/joms sukanka 16 m. Žirgų amžius: 5 m.
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15.10.
15.11.
15.12.

6 metų žirgai - užskaitoje dalyvauja raiteliai jojantys 6 metų žirgais nuo tų kalendorinių metų
pradžios, kuriais jiems/joms sukanka 16 m. Jaunesni raiteliai, norintys dalyvauti užskaitoje, privalo
pateikti prašymą LŽSF (info@equestrian.lt). Žiūrėti 14.5 punktą. Žirgų amžius: 6 m.
7 metų žirgai - užskaitoje dalyvauja raiteliai jojantys 7 metų žirgais nuo tų kalendorinių metų
pradžios, kuriais jiems/joms sukanka 16 m. Jaunesni raiteliai, norintys dalyvauti užskaitoje, privalo
pateikti prašymą LŽSF (info@equestrian.lt). Žiūrėti 14.5 punktą. Žirgų amžius: 7 m.
Raiteliai mėgėjai - užskaitoje dalyvauja raiteliai nuo tų kalendorinių metų pradžios, kuriais
jiems/joms sukanka 22 metai ir kurie nėra dailiojo jojimo sporto profesionalai ir jojimas (žirgų ir/ar
raitelių treniravimas) jiems nėra pagrindinė darbinė veikla ar darbas, už kurį gaunamas atlyginimas.
Tai pasakytina apie raitelius, bereitorius, trenerius, tačiau netaikoma kitiems jojimo srities
specialistams: grūmams, žirgų prižiūrėtojams, oficialiems asmenims (stiuardams, teisėjams, vet.
gydytojams ir kt.), žirgų ar klubų savininkams, rėmėjams. Žirginis sportas raiteliams mėgėjams yra
laisvalaikio praleidimo forma, pramoga ar pomėgis Čempionate raiteliai mėgėjai yra skirstomi į tris
grupes:
15.12.1 Mėgėjų I grupė, kurioje dalyvaujama E lygio dailiojo jojimo rungtyse ir raiteliams
leidžiama joti lengvąja risčia, žirgų amžius nuo 4 m,
15.12.2 Mėgėjų II grupė, kurioje dalyvaujama A ir L lygio rungtyse, žirgų amžius nuo 5m.
15.12.3 Mėgėjų III grupė, kurioje dalyvaujama M lygio rungtyse, žirgų amžius nuo 6 m.
Mėgėjų I ir II ir III gr. raiteliai, sudalyvavę rungtyse, kurios yra sudėtingesnės nei M lygis, netenka
mėgėjo statuso einamiesiems metams.
Raiteliai mėgėjai dėl čempiono titulo gali kovoti tik vienoje mėgėjų grupėje, kitose raitelių mėgėjų
grupėse, raitelis mėgėjas gali kovoti tik dėl rungties prizų. Jei raitelis mėgėjas su tuo pačiu ar su
skirtingais žirgais užsiregistruoja dalyvauti keliose mėgėjų grupėse dėl čempiono vardo jis
automatiškai kovoja aukščiausio lygio grupėje. Su tuo pačiu žigu raitelis mėgėjas gali dalyvauti tik
viena paskui kitą einančiose mėgėjų grupėse I- II arba II-III.
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4 SKYRIUS: ČEMPIONATO RUNGČIŲ REIKALAVIMAI
16.

ČEMPIONATO RUNGČIŲ REIKALAVIMAI
16.1.

Programą privalo įtraukti žemiau esančias rungtis:

Užskaita

Vaikai

Ponių užskaita

Jaunučiai

Jauniai

Jaunimas

Suaugusieji:
Mažojo prizo
čempionatas

Suaugusieji:
Didžiojo prizo
čempionatas

Raitelių amžius

nuo 12 m. iki 14 m.*

nuo 12 m. iki 16 m.*

nuo 14 m. iki 16 m.*

nuo 14 m. iki 18 m.*

nuo 16 m. iki 21 m.*

nuo 16 m.*

nuo 16 m.*

Žirgų amžius

2 dienų formatas

Min. 6 m.

1diena – FE I
preliminary A test for
Children
2 diena – FEI
preliminary B test for
Children

Min. 6 m.

1diena - FEI
preliminary
competition test
ponies
2 diena – FEI team
competition test
ponies

Min. 6 m.

1 diena – FEI team
competition test
Children
2 diena – FEI
Individual competition
test children

Min. 6 m.

1 diena – FEI team
competition test
Juniors
2 diena: FEI freestyle
test Juniors

Min. 7 m.

1 diena – FEI team
competition test
Young riders
2 diena: FEI freestyle
test Young riders

Min. 7 m.

1 diena – FEI Prix St
Georges
2 diena – FEI
Intermediate I
freestyle

Min. 8 m.

1 diena – FEI Grand
Prix test
2 diena – FEI freestyle
Grand Prix level

3 dienų formatas
1diena – FEI
preliminary A test for
Children
2 diena – FEI
preliminary B test for
Children
3 diena – FEI team
competition test
Children
1diena - FEI
preliminary
competition test
ponies
2 diena – FEI team
competition test
ponies
3 diena – FEI
Individual competition
test ponies
1 diena – FEI
preliminary B test for
Children
2 diena – FEI team
competition test
Children
3 diena – FEI
Individual competition
test children
1 diena – FEI team
competition test
Juniors
2 diena – FEI
Individual competition
test Juniors
3 diena FEI freestyle
test Juniors
1 diena – FEI team
competition test
Young riders
2 diena – FEI
Individual competition
test Young riders
3 diena FEI freestyle
test Young riders
1 diena – FEI Prix St
Georges
2 diena – FEI
Intermediate I test
3 diena – FEI
Intermediate I
freestyle
1 diena – FEI Grand
Prix test
Tarp pirmos ir antros
dienos gali būti
daroma pertrauka
2 diena – FEI freestyle
Grand Prix level
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Užskaita

4 metų žirgai

5 metų žirgai

6 metų žirgai

Raitelių amžius

Nuo 16 m.

nuo 16 m.

nuo 16 m.*

Žirgų amžius

4 m.

2 dienų formatas
1 diena – FEI
Competition for 4 year
old horses
2 diena – FEI
Competition for 4 year
old horses

5 m.

1 diena – FEI
Preliminary
Competition for 5-year
old horses
2 diena – FEI Final
Competition for 5-year
old horses

6 m.

1 diena – FEI
Preliminary
Competition for 6-year
old horses
2 diena – FEI Final
Competition for 6-year
old horses

7 metų žirgai

nuo 16 m.*

7 m.

1 diena – FEI
Preliminary
Competition for 7-year
old horses
2 diena – FEI Final
Competition for 7-year
old horses

Mėgėjų I gr.

nuo 22 metų

Min. 4 m.

1 diena – E-1S
nacionalinis testas
2 diena – E-2S
nacionalinis testas

Mėgėjų II gr.

Mėgėjų III gr.

nuo 22 metų

nuo 22 metų

Min. 5 m.

Min. 6 m.

1 diena – A-1S
nacionalinis testas
2 diena – A-3S
nacionalinis testas

1 diena – M-1
nacionalinis testas
2 diena – M-3
nacionalinis testas

3 dienų formatas
1 diena – FEI
Competition for 4 year
old horses
2 diena – FEI
Competition for 4 year
old horses
3 diena – FEI
Competition for 4 year
old horses
1 diena – FEI
Preliminary
Competition for 5-year
old horses
2 diena – FEI
Preliminary
Competition for 5-year
old horses
3 diena – FEI Final
Competition for 5-year
old horses
1 diena – FEI
Preliminary
Competition for 6-year
old horses
2 diena – FEI
Preliminary
Competition for 6-year
old horses
3 diena – FEI Final
Competition for 6-year
old horses
1 diena – FEI
Preliminary
Competition for 7-year
old horses
2 diena – FEI
Preliminary
Competition for 7-year
old horses
3 diena – FEI Final
Competition for 7-year
old horses
1 diena – E-1S
nacionalinis testas
2 diena – E-2S
nacionalinis testas
3 diena – E-3S
nacionalinis testas
1 diena – A-1S
nacionalinis testas
2 diena – A-3S
nacionalinis testas
3 diena – L-2S
Nacionalinis testas
1 diena – M-1
nacionalinis testas
2 diena – M-3
nacionalinis testas
3 diena – M-7
nacionalinis testas

* Visi jaunesni raiteliai norintys dalyvauti užskaitoje privalo pateikti prašymą LŽSF (info@equestrian.lt) Žiūrėti 14.5 punktą.
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5 SKYRIUS: ČEMPIONATO UŽSKAITŲ REIKALAVIMAI IR
ČEMPIONO IŠAIŠKINIMO TVARKA
17.

VAIKŲ UŽSKAITA
17.1.

17.2.
17.3.

17.4.
17.5.
17.6.
17.7.
17.8.

18.

JAUNUČIŲ UŽSKAITA
18.1.

18.2.
18.3.

18.4.
18.5.
18.6.
18.7.
18.8.

19.

Vaikų užskaitoje dalyvauja raiteliai nuo tų kalendorinių metų pradžios, kuriais jiems/joms sukanka
12 m. iki pabaigos tų kalendorinių metų, kuriais jiems/joms sukanka 14 m. (t.y. tais kalendoriniais
metais neturi sukakti 15 m.). Visi jaunesni raiteliai norintys dalyvauti užskaitoje privalo pateikti
prašymą LŽSF (info@equestrian.lt).
Vaikų užskaitos raiteliai Čempionate gali dalyvauti su 6 m. ir vyresniais žirgais.
Jauni raiteliai (vaikų, jaunučių, jaunių, jaunimo ir poni užskaitos) tame pačiame čempionate dėl
čempiono titulo gali kovoti keliose jaunų raitelių amžiaus grupės užskaitose numatytose amžiaus
ribose, tačiau varžantis daugiau nei dėl vienos rungties čempiono ar II, III vietos titulo, raitelis privalo
startuoti su skirtingais žirgais skirtingose čempionato užskaitose. Ši taisyklė raiteliui nedraudžia
kovoti dėl rungties prizo kitos amžiaus grupės užskaitoje. Raiteliui startuojant su vienu žirgu daugiau
nei vienoje čempionato rungtyje, jis privalo paraiškoje nurodyti, kurioje užskaitoje jis varžysis dėl
čempiono titulo.
Pirmosios Čempionato rungties starto protokolas paruošiamas atsitiktine tvarka atsižvelgiant į tai,
kad įskaitiniai raitelio žirgai privalo startuoti prieš neįskaitinius.
Antrojoje čempionato rungtyje raiteliai startuoja reverso tvarka pagal pirmosios rungties rezultatus.
Trečiojoje čempionato rungtyje raiteliai startuoja reverso tvarka pagal pirmosios ir antrosios rungties
rezultatų sumą.
Čempionas išaiškinamas pagal visų dienų čempionato rungčių rezultatų vidurkį: t.y. procentinių
rezultatų sumą, pagalintą iš rungčių skaičiaus.
Čempionate užsienio duetai rungiasi tik dėl rungties prizo.

Jaunučių užskaitoje dalyvauja raiteliai nuo tų kalendorinių metų pradžios, kuriais jiems/joms sukanka
12 m. iki pabaigos tų kalendorinių metų, kuriais jiems/joms sukanka 16 m. (t.y. tais kalendoriniais
metais neturi sukakti 17 m.). Visi jaunesni raiteliai norintys dalyvauti užskaitoje privalo pateikti
prašymą LŽSF (info@equestrian.lt).
Jaunučių užskaitos raiteliai Čempionate gali dalyvauti su 6 m. ir vyresniais žirgais.
Jauni raiteliai (vaikų, jaunučių, jaunių, jaunimo ir poni užskaitos) tame pačiame čempionate dėl
čempiono titulo gali kovoti keliose jaunų raitelių amžiaus grupės užskaitose numatytose amžiaus
ribose, tačiau varžantis daugiau nei dėl vienos rungties čempiono ar II, III vietos titulo, raitelis privalo
startuoti su skirtingais žirgais skirtingose čempionato užskaitose. Ši taisyklė raiteliui nedraudžia
kovoti dėl rungties prizo kitos amžiaus grupės užskaitoje. Raiteliui startuojant su vienu žirgu daugiau
nei vienoje čempionato rungtyje, jis privalo paraiškoje nurodyti, kurioje užskaitoje jis varžysis dėl
čempiono titulo.
Pirmosios Čempionato rungties starto protokolas paruošiamas atsitiktine tvarka atsižvelgiant į tai,
kad įskaitiniai raitelio žirgai privalo startuoti prieš neįskaitinius.
Antrojoje čempionato rungtyje raiteliai startuoja reverso tvarka pagal pirmosios rungties rezultatus.
Trečiojoje čempionato rungtyje raiteliai startuoja reverso tvarka pagal pirmosios ir antrosios rungties
rezultatų sumą.
Čempionas išaiškinamas pagal visų dienų čempionato rungčių rezultatų vidurkį: t.y. procentinių
rezultatų sumą, pagalintą iš rungčių skaičiaus.
Čempionate užsienio duetai rungiasi tik dėl rungties prizo.

JAUNIŲ UŽSKAITA
19.1.

19.2.
19.3.

19.4.
19.5.

Jaunių užskaitoje dalyvauja raiteliai nuo tų kalendorinių metų pradžios, kuriais jiems/joms sukanka
14 m. iki pabaigos tų kalendorinių metų, kuriais jiems/joms sukanka 18 m. (t.y. tais kalendoriniais
metais neturi sukakti 19 m.). Visi jaunesni raiteliai norintys dalyvauti užskaitoje privalo pateikti
prašymą LŽSF (info@equestrian.lt).
Jaunių užskaitos raiteliai Čempionate gali dalyvauti su 6 m. ir vyresniais žirgais.
Jauni raiteliai (vaikų, jaunučių, jaunių, jaunimo ir poni užskaitos) tame pačiame čempionate dėl
čempiono titulo gali kovoti keliose jaunų raitelių amžiaus grupės užskaitose numatytose amžiaus
ribose, tačiau varžantis daugiau nei dėl vienos rungties čempiono ar II, III vietos titulo, raitelis privalo
startuoti su skirtingais žirgais skirtingose čempionato užskaitose. Ši taisyklė raiteliui nedraudžia
kovoti dėl rungties prizo kitos amžiaus grupės užskaitoje. Raiteliui startuojant su vienu žirgu daugiau
nei vienoje čempionato rungtyje, jis privalo paraiškoje nurodyti, kurioje užskaitoje jis varžysis dėl
čempiono titulo.
Pirmosios Čempionato rungties starto protokolas paruošiamas atsitiktine tvarka atsižvelgiant į tai,
kad įskaitiniai raitelio žirgai privalo startuoti prieš neįskaitinius.
Antrojoje čempionato rungtyje raiteliai startuoja reverso tvarka pagal pirmosios rungties rezultatus.
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19.6.
19.7.
19.8.

20.

JAUNIMO UŽSKAITA
20.1.

20.2.
20.3.

20.4.
20.5.
20.6.
20.7.
20.8.

21.

21.2.
21.3.
21.4.
21.5.
21.6.
21.7.
21.8.

Suaugusiųjų mažojo prizo užskaitoje dalyvauja raiteliai nuo tų kalendorinių metų pradžios, kuriais
jiems/joms sukanka 16 m.
Suaugusiųjų mažojo prizo užskaitos raiteliai Čempionate gali dalyvauti su 7 m. ir vyresniais žirgais.
Jaunimo ir jaunių grupių raiteliai, kuriems nuo einamųjų metų pradžios sukanka 16 metų gali
dalyvauti ir suaugusiųjų grupės mažojo rato užskaitoje, jei jojama skirtingais žirgais.
Pirmosios Čempionato rungties starto protokolas paruošiamas atsitiktine tvarka atsižvelgiant į tai,
kad įskaitiniai raitelio žirgai privalo startuoti prieš neįskaitinius.
Antrojoje čempionato rungtyje raiteliai startuoja reverso tvarka pagal pirmosios rungties rezultatus.
Trečiojoje čempionato rungtyje raiteliai startuoja reverso tvarka pagal pirmosios ir antrosios rungties
rezultatų sumą.
Čempionas išaiškinamas pagal visų dienų čempionato rungčių rezultatų vidurkį: t.y. procentinių
rezultatų sumą, pagalintą iš rungčių skaičiaus.
Čempionate užsienio duetai rungiasi tik dėl rungties prizo.

SUAUGUSIŲJŲ DIDŽIOJO PRIZO UŽSKAITA
22.1.
22.2.
22.3.
22.4.
22.5.
22.6.
22.7.
22.8.

23.

Jaunimo užskaitoje dalyvauja raiteliai nuo tų kalendorinių metų pradžios, kuriais jiems/joms sukanka
16 m. iki pabaigos tų kalendorinių metų, kuriais jiems/joms sukanka 21 m. (t.y. tais kalendoriniais
metais neturi sukakti 22 m.). Visi jaunesni raiteliai norintys dalyvauti užskaitoje privalo pateikti
prašymą LŽSF (info@equestrian.lt).
Jaunimo užskaitos raiteliai Čempionate gali dalyvauti su 7 m. ir vyresniais žirgais.
Jauni raiteliai (vaikų, jaunučių, jaunių, jaunimo ir poni užskaitos) tame pačiame čempionate dėl
čempiono titulo gali kovoti keliose jaunų raitelių amžiaus grupės užskaitose numatytose amžiaus
ribose, tačiau varžantis daugiau nei dėl vienos rungties čempiono ar II, III vietos titulo, raitelis privalo
startuoti su skirtingais žirgais skirtingose čempionato užskaitose. Ši taisyklė raiteliui nedraudžia
kovoti dėl rungties prizo kitos amžiaus grupės užskaitoje. Raiteliui startuojant su vienu žirgu daugiau
nei vienoje čempionato rungtyje, jis privalo paraiškoje nurodyti, kurioje užskaitoje jis varžysis dėl
čempiono titulo.
Pirmosios Čempionato rungties starto protokolas paruošiamas atsitiktine tvarka atsižvelgiant į tai,
kad įskaitiniai raitelio žirgai privalo startuoti prieš neįskaitinius.
Antrojoje čempionato rungtyje raiteliai startuoja reverso tvarka pagal pirmosios rungties rezultatus.
Trečiojoje čempionato rungtyje raiteliai startuoja reverso tvarka pagal pirmosios ir antrosios rungties
Čempionas išaiškinamas pagal visų dienų čempionato rungčių rezultatų vidurkį: t.y. procentinių
rezultatų sumą, pagalintą iš rungčių skaičiaus.
Čempionate užsienio duetai rungiasi tik dėl rungties prizo.

SUAUGUSIŲJŲ MAŽOJO PRIZO UŽSKAITA
21.1.

22.

Trečiojoje čempionato rungtyje raiteliai startuoja reverso tvarka pagal pirmosios ir antrosios rungties
rezultatų sumą.
Čempionas išaiškinamas pagal visų dienų čempionato rungčių rezultatų vidurkį: t.y. procentinių
rezultatų sumą, pagalintą iš rungčių skaičiaus.
Čempionate užsienio duetai rungiasi tik dėl rungties prizo.

Suaugusiųjų didžiojo prizo užskaitoje dalyvauja raiteliai nuo tų kalendorinių metų pradžios, kuriais
jiems/joms sukanka 16 m.
Suaugusiųjų didžiojo prizo užskaitos raiteliai Čempionate gali dalyvauti su 8 m. ir vyresniais žirgais.
Jaunimo ir jaunių grupės raiteliai, kuriems nuo einamųjų metų pradžios sukanka 16 metų, bei
suaugusiųjų mažojo prizo grupės raiteliai gali dalyvauti ir suaugusiųjų grupės didžiojo prizo
užskaitoje, jei jojama skirtingais žirgais.
Pirmosios Čempionato rungties starto protokolas paruošiamas atsitiktine tvarka atsižvelgiant į tai,
kad įskaitiniai raitelio žirgai privalo startuoti prieš neįskaitinius.
Antrojoje čempionato rungtyje raiteliai startuoja reverso tvarka pagal pirmosios rungties rezultatus.
Trečiojoje čempionato rungtyje raiteliai startuoja reverso tvarka pagal pirmosios ir antrosios rungties
rezultatų sumą.
Čempionas išaiškinamas pagal visų dienų čempionato rungčių rezultatų vidurkį: t.y. procentinių
rezultatų sumą, pagalintą iš rungčių skaičiaus.
Čempionate užsienio duetai rungiasi tik dėl rungties prizo.

PONIŲ UŽSKAITA
23.1.

23.2.

Ponių užskaitoje dalyvauja raiteliai, jojantys poni klasės žirgais nuo tų kalendorinių metų pradžios,
kuriais jiems/joms sukanka 12 m. iki pabaigos tų kalendorinių metų, kuriais jiems/joms sukanka 16
m. (t.y. tais kalendoriniais metais neturi sukakti 17m.). Visi jaunesni raiteliai norintys dalyvauti
užskaitoje privalo pateikti prašymą LŽSF (info@equestrian.lt).
Ponių užskaitoje raiteliai gali dalyvauti su 6 m. ir vyresniais poniais. Maksimalus ponių ūgis ties gogu
– 148 cm be pasagų ir 149 cm su pasagomis.
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23.3.
23.4.
23.5.
23.6.
23.7.

24.

4 METŲ ŽIRGŲ UŽSKAITA
24.1.
24.2.
24.3.
24.4.
24.5.
24.6.

25.

25.2.
25.3.
25.4.
25.5.
25.6.

26.2.
26.3.
26.4.
26.5.
26.6.

6 metų žirgų užskaitoje dalyvauja raiteliai nuo tų kalendorinių metų pradžios, kuriais jiems/joms
sukanka 16 m. Jaunesni raiteliai norintys dalyvauti užskaitoje privalo pateikti prašymą LŽSF
(info@equestrian.lt). Žirgų amžius 6 m.
Pirmosios Čempionato rungties starto protokolas paruošiamas atsitiktine tvarka atsižvelgiant į tai,
kad įskaitiniai raitelio žirgai privalo startuoti prieš neįskaitinius.
Antrojoje čempionato rungtyje raiteliai startuoja reverso tvarka pagal pirmosios rungties rezultatus.
Trečiojoje čempionato rungtyje raiteliai startuoja reverso tvarka pagal pirmosios ir antrosios rungties
rezultatų sumą.
Čempionas išaiškinamas pagal visų dienų čempionato rungčių rezultatų vidurkį: t.y. procentinių
rezultatų sumą, pagalintą iš rungčių skaičiaus.
Čempionate užsienio duetai rungiasi tik dėl rungties prizo.

7 METŲ ŽIRGŲ UŽSKAITA
27.1.
27.2.
27.3.
27.4.
27.5.
27.6.

28.

5 metų žirgų užskaitoje dalyvauja raiteliai nuo tų kalendorinių metų pradžios, kuriais jiems/joms
sukanka 16 m. Žirgų amžius 5 m.
Pirmosios Čempionato rungties starto protokolas paruošiamas atsitiktine tvarka atsižvelgiant į tai,
kad įskaitiniai raitelio žirgai privalo startuoti prieš neįskaitinius.
Antrojoje čempionato rungtyje raiteliai startuoja reverso tvarka pagal pirmosios rungties rezultatus.
Trečiojoje čempionato rungtyje raiteliai startuoja reverso tvarka pagal pirmosios ir antrosios rungties
rezultatų sumą.
Čempionas išaiškinamas pagal visų dienų čempionato rungčių rezultatų vidurkį: t.y. procentinių
rezultatų sumą, pagalintą iš rungčių skaičiaus.
Čempionate užsienio duetai rungiasi tik dėl rungties prizo.

6 METŲ ŽIRGŲ UŽSKAITA
26.1.

27.

4 metų žirgų užskaitoje dalyvauja raiteliai nuo tų kalendorinių metų pradžios, kuriais jiems/joms
sukanka 16 m. Žirgu amžius 4 metai.
Pirmosios Čempionato rungties starto protokolas paruošiamas atsitiktine tvarka atsižvelgiant į tai,
kad įskaitiniai raitelio žirgai privalo startuoti prieš neįskaitinius.
Antrojoje čempionato rungtyje raiteliai startuoja reverso tvarka pagal pirmosios rungties rezultatus.
Trečiojoje čempionato rungtyje raiteliai startuoja reverso tvarka pagal pirmosios ir antrosios rungties
rezultatų sumą.
Čempionas išaiškinamas pagal visų dienų čempionato rungčių rezultatų vidurkį: t.y. procentinių
rezultatų sumą, pagalintą iš rungčių skaičiaus.
Čempionate užsienio duetai rungiasi tik dėl rungties prizo.

5 METŲ ŽIRGŲ UŽSKAITA
25.1.

26.

Pirmosios Čempionato rungties starto protokolas paruošiamas atsitiktine tvarka atsižvelgiant į tai,
kad įskaitiniai raitelio žirgai privalo startuoti prieš neįskaitinius.
Antrojoje čempionato rungtyje raiteliai startuoja reverso tvarka pagal pirmosios rungties rezultatus.
Trečiojoje čempionato rungtyje raiteliai startuoja reverso tvarka pagal pirmosios ir antrosios rungties
rezultatų sumą.
Čempionas išaiškinamas pagal visų dienų čempionato rungčių rezultatų vidurkį: t.y. procentinių
rezultatų sumą, pagalintą iš rungčių skaičiaus.
Čempionate užsienio duetai rungiasi tik dėl rungties prizo.

7 metų žirgų užskaitoje dalyvauja raiteliai nuo tų kalendorinių metų pradžios, kuriais jiems/joms
sukanka 16 m. Jaunesni raiteliai norintys dalyvauti užskaitoje privalo pateikti prašymą LŽSF
(info@equestrian.lt). Žirgų amžius 7 m.
Pirmosios Čempionato rungties starto protokolas paruošiamas atsitiktine tvarka atsižvelgiant į tai,
kad įskaitiniai raitelio žirgai privalo startuoti prieš neįskaitinius.
Antrojoje čempionato rungtyje raiteliai startuoja reverso tvarka pagal pirmosios rungties rezultatus.
Trečiojoje čempionato rungtyje raiteliai startuoja reverso tvarka pagal pirmosios ir antrosios rungties
rezultatų sumą.
Čempionas išaiškinamas pagal visų dienų čempionato rungčių rezultatų vidurkį: t.y. procentinių
rezultatų sumą, pagalintą iš rungčių skaičiaus.
Čempionate užsienio duetai rungiasi tik dėl rungties prizo.

RAITELIŲ MĖGĖJŲ I GRUPĖS UŽSKAITA
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28.1.
28.2.
28.3.
28.4.
28.5.
28.6.
28.7.
28.8.

29.

RAITELIŲ MĖGĖJŲ II GRUPĖS UŽSKAITA
29.1.
29.2.
29.3.
29.4.
29.5.
29.6.
29.7.
29.8.

30.

Raitelių mėgėjų grupės užskaitoje dalyvauja raiteliai nuo tų kalendorinių metų pradžios, kuriais
jiems/joms sukanka 22 m.
Raitelių mėgėjų grupės raitelis privalo atitikti šiai užskaitai keliamus reikalavimus, kurie yra aprašyti
šio reglamento 15.12 punkte ir LŽSF patvirtintose dailiojo jojimo taisyklėse.
Raitelių mėgėjų I grupės užskaitos raiteliai čempionate gali dalyvauti su 4 m. ir vyresniais žirgais.
Pirmosios Čempionato rungties starto protokolas paruošiamas atsitiktine tvarka atsižvelgiant į tai,
kad įskaitiniai raitelio žirgai privalo startuoti prieš neįskaitinius.
Antrojoje čempionato rungtyje raiteliai startuoja reverso tvarka pagal pirmosios rungties rezultatus.
Trečiojoje čempionato rungtyje raiteliai startuoja reverso tvarka pagal pirmosios ir antrosios rungties
rezultatų sumą.
Čempionas išaiškinamas pagal visų dienų čempionato rungčių rezultatų vidurkį: t.y. procentinių
rezultatų sumą, pagalintą iš rungčių skaičiaus.
Čempionate užsienio duetai rungiasi tik dėl rungties prizo.

Raitelių mėgėjų grupės užskaitoje dalyvauja raiteliai nuo tų kalendorinių metų pradžios, kuriais
jiems/joms sukanka 22 m.
Raitelių mėgėjų grupės raitelis privalo atitikti šiai užskaitai keliamus reikalavimus, kurie yra aprašyti
šio reglamento 15.12 punkte ir LŽSF patvirtintose dailiojo jojimo taisyklėse.
Raitelių mėgėjų II grupės užskaitos raiteliai čempionate gali dalyvauti su 5 m. ir vyresniais žirgais.
Pirmosios Čempionato rungties starto protokolas paruošiamas atsitiktine tvarka atsižvelgiant į tai,
kad įskaitiniai raitelio žirgai privalo startuoti prieš neįskaitinius.
Antrojoje čempionato rungtyje raiteliai startuoja reverso tvarka pagal pirmosios rungties rezultatus.
Trečiojoje čempionato rungtyje raiteliai startuoja reverso tvarka pagal pirmosios ir antrosios rungties
rezultatų sumą.
Čempionas išaiškinamas pagal visų dienų čempionato rungčių rezultatų vidurkį: t.y. procentinių
rezultatų sumą, pagalintą iš rungčių skaičiaus.
Čempionate užsienio duetai rungiasi tik dėl rungties prizo.

RAITELIŲ MĖGĖJŲ III GRUPĖS UŽSKAITA
30.1.
30.2.
30.3.
30.4.
30.5.
30.6.
30.7.
30.8.

Raitelių mėgėjų grupės užskaitoje dalyvauja raiteliai nuo tų kalendorinių metų pradžios, kuriais
jiems/joms sukanka 22 m.
Raitelių mėgėjų grupės raitelis privalo atitikti šiai užskaitai keliamus reikalavimus, kurie yra aprašyti
šio reglamento 15.12 punkte ir LŽSF patvirtintose dailiojo jojimo taisyklėse.
Raitelių mėgėjų III grupės užskaitos raiteliai čempionate gali dalyvauti su 6 m. ir vyresniais žirgais.
Pirmosios Čempionato rungties starto protokolas paruošiamas atsitiktine tvarka atsižvelgiant į tai,
kad įskaitiniai raitelio žirgai privalo startuoti prieš neįskaitinius.
Antrojoje čempionato rungtyje raiteliai startuoja reverso tvarka pagal pirmosios rungties rezultatus.
Trečiojoje čempionato rungtyje raiteliai startuoja reverso tvarka pagal pirmosios ir antrosios rungties
rezultatų sumą.
Čempionas išaiškinamas pagal visų dienų čempionato rungčių rezultatų vidurkį: t.y. procentinių
rezultatų sumą, pagalintą iš rungčių skaičiaus.
Čempionate užsienio duetai rungiasi tik dėl rungties prizo.

6 SKYRIUS: BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Čempionate vadovaujamasi LŽSF nacionainėmis dailiojo jojimo taisyklėmis, FEI dailiojo jojimo taisyklėmis, LŽSF
patvirtintomis taisyklėmis, LŽSF Valdybos posėdžių nutarimais, šiais nuostatais, taip pat patvirtintomis kitomis,
varžybų organizavimą ir vykdymą reglamentuojančiomis taisyklėmis.
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