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ĮŽANGA 

Lietuvos žirginio sporto federacijos (toliau–LŽSF) oficialių asmenų rengimo programa dailiojo jojimo disciplinai yra 
paremta galiojančiomis FEI ir LŽSF taisyklėmis bei nuostatais taikomais nacionalinėse varžybose. Šios programos 
pagrindinis tikslas, užtikrinti, kad visi nacionalinę kategoriją turintys oficialūs asmenys tinkamai taikytų taisykles 
Lietuvoje vykstančiose dailiojo jojimo varžybose, laikydami žirgo gerovę pagrindiniu prioritetu atliekant savo 
pareigas. 

LŽSF numatyti oficialių asmenų lygiai yra skirti ugdyti jaunus oficialius asmenis ir nuosekliai kelti jų kvalifikaciją, 
pradedant nuo pagrindų ir palaipsniui mokant specializuotų funkcijų, susijusių su atitinkamu oficialaus asmens lygiu. 
Lietuvoje dailiojo jojimo disciplinos oficialiems asmenims (teisėjams, stiuardams) iš pradžių yra suteikiamas 1 lygis 
(L1), kurį įgyjus, asmuo, baigęs atitinkamus mokymus ir įvykdęs keliamus reikalavimus, gali įgyti aukštesnį lygį. 

LŽSF dailiojo jojimo disciplinos oficialūs asmenys privalo laikytis galiojančio etikos kodekso ir veikti pagal tuo metu 
galiojančias FEI ir LŽSF taisykles bei nuostatus, vadovautis publikuojamomis rekomendacijomis, taip pat nuolatos 
atnaujinti savo žinias apie taisyklėse padarytus pakeitimus bei žirgo gerovės klausimus. 

LŽSF patvirtintas dailiojo jojimo disciplinos oficialių asmenų sąrašas su jų lygiais yra skelbiamas LŽSF internetinėje 
svetainėje ir viešai prieinamas varžybų organizatoriams bei kitiems su žirginiu sportu susijusiems asmenims. 
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KANDIDATAS Į TEISĖJUS 

REIKALAVIMAI 

Asmuo norintis tapti kandidatu į dailiojo jojimo teisėjus ir pradėti vykdyti praktiką privalo: 

● būti ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus; 

● būti geros reputacijos; 

● neturėti galiojančių sankcijų paskirtų Lietuvos žirginio sporto federacijos; 

● pateikti laisvos formos prašymą LŽSF, pridedant amžių patvirtinančio dokumento kopiją. 

 

JOJIMO PATIRTIS 

Neprivaloma. 

 

PRIVALOMOJI PRAKTIKA 

Neprivaloma, tačiau rekomenduojama: 

● atlikti praktiką dirbant teisėjo padėjėju; 

● dalyvauti “Sit-in” arba “Tutoring” sesijose be oficialaus kandidato vertinimo; 

● dalyvauti neakivaizdinio teisėjavimo sesijose be oficialaus kandidato vertinimo. 

 

MOKYMŲ PROGRAMA 

Kandidatams į teisėjus rekomenduojama išklausyti: 

● LŽSF seminarą pradedantiesiems teisėjams. 

 

STATUSO SUTEIKIMAS 

Kandidatai pateikę prašymą ir patvirtinti LŽSF Valdybos yra įtraukiami į LŽSF dailiojo jojimo disciplinos kandidatų į 
oficialius asmenis sąrašą. Kandidatų sąrašas yra skelbiamas LŽSF internetinėje svetainėje. 

 

PAREIGOS LŽSF VARŽYBOSE 

Kandidatai įtraukti į LŽSF dailiojo jojimo disciplinos kandidatų į oficialius asmenis sąrašą LŽSF organizuojamose 
varžybose gali užimti tokias pareigas: 

● Teisėjo padėjėjas (Scribe) visų lygių varžybose. 

 

REIKALAVIMAI STATUSUI IŠLAIKYTI 

Kandidatas į teisėjus yra išbraukiamas iš sąrašo jei per dvejus metus nuo įtraukimo į LŽSF dailiojo jojimo disciplinos 
kandidatų į oficialius asmenis sąrašą nepradėjo vykdyti reikalavimų 1 lygio dailiojo jojimo teisėjo statusui įgyti. 
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1 LYGIO DAILIOJO JOJIMO TEISĖJAS (L1) 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

Asmuo norintis įgyti 1 lygio dailiojo jojimo teisėjo statusą privalo: 

● būti geros reputacijos; 

● neturėti galiojančių sankcijų paskirtų Lietuvos žirginio sporto federacijos; 

● būti susipažinęs su LŽSF ir FEI dailiojo jojimo taisyklėmis, Bendraisiais nuostatais, Veterinariniais 
reikalavimais, Stiuardų vadovu bei jo priedais, FEI elgesio kodeksu žirgo gerovei užtikrinti, FEI 
rekomendacijomis dailiojo jojimo teisėjams, LŽSF dailiojo jojimo teisėjų darbo reglamentu; 

● laikytis galiojančio etikos kodekso ir veikti pagal tuo metu galiojančias FEI ir LŽSF taisykles bei nuostatus; 

● veikti pagal tuo metu galiojantį LŽSF dailiojo jojimo teisėjų darbo reglamentą; 

● pabaigti LŽSF 1 lygio dailiojo jojimo teisėjų kursus. 

 

JOJIMO PATIRTIS 

Asmuo norintis įgyti 1 lygio dailiojo jojimo teisėjo statusą privalo: 

● būti dalyvavęs oficialiose (įtrauktose į Lietuvos ar kaimyninių šalių kalendorių) dailiojo jojimo varžybose ne 
žemesniame nei M lygyje (privaloma pateikti rezultatus); 

● kandidatams neturintiems reikiamos jojimo patirties, privalomosios praktikos reikalavimai yra dvigubinami. 

 

PRIVALOMOJI PRAKTIKA 

Asmuo norintis įgyti 1 lygio dailiojo jojimo teisėjo statusą privalo: 

● gauti 2 teigiamus “Sit-in” arba “Tutoring” sesijos įvertinimus E, A arba L lygio rungtyse iš skirtingų teisėjų; 

● gauti 1 teigiamą neakivaizdinio teisėjavimo sesijos įvertinimą E, A arba L lygio rungtyje iš ne daugiau kaip 
2 bandymų per kalendorinius metus. 

Kandidatai neturintys reikiamos jojimo patirties, privalo: 

● gauti 4 teigiamus “Sit-in” arba “Tutoring” sesijos įvertinimus E, A arba L lygio rungtyse iš mažiausiai 2 
skirtingų teisėjų; 

● gauti 2 teigiamus neakivaizdinio teisėjavimo sesijos įvertinimus E, A arba L lygio rungtyje iš ne daugiau kaip 
4 bandymų per kalendorinius metus. 

 

MOKYMŲ PROGRAMA 

Asmenims norintiems įgyti 1 lygio dailiojo jojojimo teisėjo statusą privaloma pabaigti LŽSF 1 lygio dailiojo jojimo 
teisėjų kursus. Šiuos kursus gali vesti LŽSF patvirtinti L3 lygio arba tarptautinio lygio dailiojo jojimo teisėjai. Kursai 
yra vykdomi 2 dienų formatu: 

● 1 diena: teorija, egzaminas raštu; 

● 2 diena: praktinis teisėjavimas varžybose, egzaminas žodžiu (praktinio teisėjavimo aptarimas). 

1 lygio dailiojo jojimo teisėjų kursai gali būti vykdomi tik gyvai. 

 

STATUSO SUTEIKIMAS 

Kandidatai išlaikę 1 lygio dailiojo jojimo teisėjų egzaminą bei įvykdę visus reikalavimus yra įtraukiami į LŽSF dailiojo 
jojimo disciplinos oficialių asmenų sąrašą.  Šis sąrašas yra skelbiamas LŽSF internetinėje svetainėje. 

 

PAREIGOS LŽSF VARŽYBOSE 

1 lygio dailiojo jojimo teisėjai įtraukti į LŽSF dailiojo jojimo disciplinos oficialių asmenų sąrašą LŽSF organizuojamose 
varžybose gali užimti tokias pareigas: 
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● Teisėjų kolegijos narys LTU1* bei LTU2* lygio varžybose; 

● Teisėjų kolegijos nacionaliniuose čempionatuose, teisėjaujant tik ne čempionato užskaitos rungtyse. 

Ir teisėjauti tokio lygio testuose, išskyrus laisvosios programos pagal muziką ir jaunų žirgų rungtis: 

● P lygis 

● E lygis 

● A lygis 

● L lygis (išskyrus FEI Freestyle Test Pony Riders) 

REIKALAVIMAI STATUSUI IŠLAIKYTI 

1 lygio dailiojo jojimo teisėjas, norėdamas išlaikyti savo statusą privalo: 

● būti dirbęs teisėjų kolegijos nariu (įtrauktas į oficialią varžybų programą) ir teisėjavęs ne mažiau kaip 6-iose 
P/E/A/L lygio rungtyse, ne mažiau kaip 2-iose skirtingose nacionalinėse LŽSF varžybose per paskutinius 3 
metus. Šis reikalavimas pirmą kartą tikrinamas po 3 metų nuo tos datos, kai asmeniui buvo suteiktas 1 
lygio dailiojo jojimo teisėjo statusas; 

● trūkstant praktinio teisėjavimo, 1 rungtį galima pakeisti viena teigiamai įvertinta neakivaizdinio teisėjavimo 
sesija E/A/L lygio rungtyje, jei pakeičiamos kelios rungtys, tai įvertinimai privalo būti gauti iš skirtingų 
teisėjų; 

● kas 3 metus išklausyti LŽSF dailiojo jojimo teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarą. 

1 lygio teisėjai, kurie per slenkantį 3 metų periodą nėra dirbę teisėjų kolegijos nariu ir teisėjavę ne mažiau kaip 6-
iose P/E/A/L lygio rungtyse, ne mažiau kaip 2-iose skirtingose nacionalinėse varžybose privalo išklausyti LŽSF dailiojo 
jojimo teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarą iki sekančių metų pabaigos. Neišklausius šio seminaro iki sekančių metų 
pabaigos 1 lygio teisėjas yra išbraukiamas iš LŽSF dailiojo jojimo disciplinos oficialių asmenų sąrašo. 
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2 LYGIO DAILIOJO JOJIMO TEISĖJAS (L2) 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

Asmuo norintis įgyti 2 lygio dailiojo jojimo teisėjo statusą privalo: 

● būti geros reputacijos; 

● neturėti galiojančių sankcijų paskirtų Lietuvos žirginio sporto federacijos; 

● laikytis galiojančio etikos kodekso ir veikti pagal tuo metu galiojančias FEI ir LŽSF taisykles bei nuostatus; 

● veikti pagal tuo metu galiojantį LŽSF dailiojo jojimo teisėjų darbo reglamentą; 

● pabaigti LŽSF 2 lygio dailiojo jojimo teisėjų kursus. 

 

PRIVALOMOJI PRAKTIKA 

Asmuo norintis įgyti 2 lygio dailiojo jojimo teisėjo statusą privalo: 

● per paskutinius 3 metus būti dirbęs teisėjų kolegijos nariu ir teisėjavęs ne mažiau kaip 8 P/E/A/L lygio 
rungtyse, ne mažiau kaip 2-iose skirtingose nacionalinėse varžybose. Ne mažiau kaip dvi rungtys privalo 
būti A arba L lygio; 

● gauti 2 teigiamus “Sit-in” arba “Tutoring” sesijos įvertinimus M lygio rungtyse iš skirtingų teisėjų; 

● gauti 2 teigiamus neakivaizdinio teisėjavimo sesijos įvertinimus M lygio rungtyse iš ne daugiau kaip 4 
bandymų per kalendorinius metus iš skirtingų teisėjų. 

 

MOKYMŲ PROGRAMA 

Asmenims norintiems įgyti 2 lygio dailiojo jojojimo teisėjo statusą privaloma pabaigti LŽSF 2 lygio dailiojo jojimo 
teisėjų kursus. Šiuos kursus gali vesti LŽSF patvirtinti L3 lygio arba tarptautinio lygio dailiojo jojimo teisėjai. Kursai 
yra vykdomi 2 dienų formatu: 

● 1 diena: teorija, egzaminas raštu; 

● 2 diena: praktinis teisėjavimas varžybose, egzaminas žodžiu (praktinio teisėjavimo aptarimas). 

2 lygio dailiojo jojimo teisėjų kursai gali būti vykdomi tik gyvai. 

 

STATUSO SUTEIKIMAS 

Kandidatų išlaikiusių 2 lygio dailiojo jojimo teisėjų egzaminą bei įvykdžiusių visus reikalavimus 1-asis lygis LŽSF 
dailiojo jojimo disciplinos oficialių asmenų sąraše yra pakeičiamas į 2-ąjį lygį. Šis sąrašas yra skelbiamas LŽSF 
internetinėje svetainėje. 
 

PAREIGOS LŽSF VARŽYBOSE 

2 lygio dailiojo jojimo teisėjai įtraukti į LŽSF dailiojo jojimo disciplinos oficialių asmenų sąrašą LŽSF organizuojamose 
varžybose gali užimti tokias pareigas: 

● Vyriausiasis teisėjas LTU1* lygio varžybose; 

● Teisėjų kolegijos narys LTU1* - LTU2* lygio varžybose bei nacionaliniuose čempionatuose. 

Ir teisėjauti tokio lygio testuose, išskyrus jaunų žirgų rungtis: 

● P lygis 

● E lygis 

● A lygis 

● L lygis 

● M lygis 
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REIKALAVIMAI STATUSUI IŠLAIKYTI 

2 lygio dailiojo jojimo teisėjas, norėdamas išlaikyti savo statusą privalo: 

● būti dirbęs teisėjų kolegijos nariu (įtrauktas į oficialią varžybų programą) ir teisėjavęs ne mažiau kaip 8-iose 
E/A/L/M lygio rungtyse, ne mažiau kaip 2-iose skirtingose nacionalinėse LŽSF varžybose per paskutinius 3 
metus. Ne mažiau kaip 2 rungtys privalo būti M lygio; 

● 3 oficialiai teisėjautos žemesnio lygio rungtys (E/A/L) atitinka 1 oficialiai teisėjautą reikiamo lygio (M) rungtį; 

● trūkstant praktinio teisėjavimo, 1 rungtį galima pakeisti viena teigiamai įvertinta neakivaizdinio teisėjavimo 
sesija M lygio rungtyje, jei pakeičiamos kelios rungtys, tai įvertinimai privalo būti gauti iš skirtingų teisėjų; 

● kas 3 metus išklausyti LŽSF dailiojo jojimo teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarą. 

2 lygio teisėjai, kurie per slenkantį 3 metų periodą nėra dirbę teisėjų kolegijos nariu ir teisėjavę ne mažiau kaip 8-
iose E/A/L/M lygio rungtyse, ne mažiau kaip 2-iose skirtingose nacionalinėse varžybose privalo išklausyti LŽSF dailiojo 
jojimo teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarą iki sekančių metų pabaigos. Neišklausius šio seminaro iki sekančių metų 
pabaigos, teisėjo lygis yra pakeičiamas į 1-ąjį. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LŽSF OFICIALIŲ ASMENŲ RENGIMO PROGRAMA DAILIOJO JOJIMO DISCIPLINAI 

9 
 

3 LYGIO DAILIOJO JOJIMO TEISĖJAS (L3) 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

Asmuo norintis įgyti 3 lygio dailiojo jojimo teisėjo statusą privalo: 

● būti geros reputacijos; 

● neturėti galiojančių sankcijų paskirtų Lietuvos žirginio sporto federacijos; 

● galiojančio etikos kodekso ir veikti pagal tuo metu galiojančias FEI ir LŽSF taisykles bei nuostatus; 

● veikti pagal tuo metu galiojantį LŽSF dailiojo jojimo teisėjų darbo reglamentą; 

● pabaigti LŽSF 3 lygio dailiojo jojimo teisėjų kursus. 

 

PRIVALOMOJI PRAKTIKA 

Asmuo norintis įgyti 3 lygio dailiojo jojimo teisėjo statusą privalo: 

● per paskutinius 3 metus būti dirbęs teisėjų kolegijos nariu ir teisėjavęs ne mažiau kaip 10 A/L/M lygio 
rungtyse, ne mažiau kaip 3-iose skirtingose nacionalinėse varžybose. Ne mažiau kaip trys rungtys privalo 
būti M lygio; 

● gauti 2 teigiamus “Sit-in” arba “Tutoring” sesijos įvertinimus S lygio rungtyse iš skirtingų teisėjų; 

● gauti 3 teigiamus neakivaizdinio teisėjavimo sesijos įvertinimus S lygio rungtyse iš ne daugiau kaip 6 
bandymų per kalendorinius metus iš skirtingų teisėjų. 

 

MOKYMŲ PROGRAMA 

Asmenims norintiems įgyti 3 lygio dailiojo jojojimo teisėjo statusą privaloma pabaigti LŽSF 3 lygio dailiojo jojimo 
teisėjų kursus. Šiuos kursus gali vesti LŽSF patvirtinti L3 lygio arba tarptautinio lygio dailiojo jojimo teisėjai. Kursai 
yra vykdomi 2 dienų formatu: 

● 1 diena: teorija; 

● 2 diena: teorija, egzaminas raštu; 

● 3 diena: praktinis teisėjavimas varžybose, egzaminas žodžiu (praktinio teisėjavimo aptarimas). 

3 lygio dailiojo jojimo teisėjų kursai gali būti vykdomi tik gyvai. 

 

STATUSO SUTEIKIMAS 

Kandidatų išlaikiusių 3 lygio dailiojo jojimo teisėjų egzaminą bei įvykdžiusių visus reikalavimus 2-asis lygis LŽSF 
dailiojo jojimo disciplinos oficialių asmenų sąraše yra pakeičiamas į 3-ąjį lygį. Šis sąrašas yra skelbiamas LŽSF 
internetinėje svetainėje. 
 

PAREIGOS LŽSF VARŽYBOSE 

3 lygio dailiojo jojimo teisėjai įtraukti į LŽSF dailiojo jojimo disciplinos oficialių asmenų sąrašą LŽSF organizuojamose 
varžybose gali užimti tokias pareigas: 

● Vyriausiasis teisėjas LTU1* - LTU2* lygio varžybose bei nacionaliniuose čempionatuose; 

● Teisėjų kolegijos narys LTU1* - LTU2* lygio varžybose bei nacionaliniuose čempionatuose. 

Ir teisėjauti tokio lygio testuose, išskyrus jaunų žirgų rungtis: 

● P lygis 

● E lygis 

● A lygis 

● L lygis 

● M lygis 

● S lygis 
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REIKALAVIMAI STATUSUI IŠLAIKYTI 

3 lygio dailiojo jojimo teisėjas, norėdamas išlaikyti savo statusą privalo: 

● būti dirbęs teisėjų kolegijos nariu (įtrauktas į oficialią varžybų programą) ir teisėjavęs ne mažiau kaip 10-
yje A/L/M/S lygio rungčių, ne mažiau kaip 3-iose skirtingose nacionalinėse LŽSF varžybose per paskutinius 
3 metus. Ne mažiau kaip 3 rungtys privalo būti S lygio; 

● 3 oficialiai teisėjautos žemesnio lygio rungtys (A/L/M) atitinka 1 oficialiai teisėjautą reikiamo lygio (S) rungtį; 

● trūkstant praktinio teisėjavimo, 1 rungtį galima pakeisti viena teigiamai įvertinta neakivaizdinio teisėjavimo 
sesija S lygio rungtyje, jei pakeičiamos kelios rungtys, tai įvertinimai privalo būti gauti iš skirtingų teisėjų; 

● kas 3 metus išklausyti LŽSF dailiojo jojimo teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarą. 

3 lygio teisėjai, kurie per slenkantį 3 metų periodą nėra dirbę teisėjų kolegijos nariu ir teisėjavę ne mažiau kaip 10-
yje A/L/M/S lygio rungčių, ne mažiau kaip 3-iose skirtingose nacionalinėse varžybose yra automatiškai perkeliami į 
2-ajį lygį. 

 

PAPILDOMA INFORMACIJA 

3 lygio dailiojo jojimo teisėjas, gali: 

● būti LŽSF deleguojamas teisėjauti užsienio šalių nacionalinėse varžybose; 

● gavęs LŽSF pritarimą bei įvykdęs FEI keliamus reikalavimus, pretenduoti į tarptautinę dailiojo jojimo teisėjo 
kategoriją;  

● baigęs papildomus mokymus įgyti teisę teisėjauti rungtyse, skirtose jauniems žirgams. 
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JAUNŲ ŽIRGŲ DAILIOJO JOJIMO TEISĖJAS (YH) 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

Asmuo norintis įgyti jaunų žirgų dailiojo jojimo teisėjo statusą privalo: 

● turėti L3 dailiojo jojimo teisėjo statusą. 

 

MOKYMŲ PROGRAMA 

Asmenims norintiems įgyti jaunų žirgų dailiojo jojojimo teisėjo statusą privaloma pabaigti LŽSF jaunų žirgų dailiojo 
jojimo rungčių vertinimo kursus. Šiuos kursus gali vesti LŽSF patvirtinti L3 lygio arba tarptautinio lygio dailiojo jojimo 
teisėjai. Kursai yra vykdomi 1 arba 2 dienų formatu, kurį sudaro teorija, praktinis teisėjavimas iš video arba gyvai ir 
egzaminas (teorinių ir praktinių įgūdžių vertinimas). 

Jaunų žirgų dailiojo jojimo teisėjų seminaras gali būti vykdomas gyvai arba nuotoliniu būdu. 

 

STATUSO SUTEIKIMAS 

Prie kandidatų išklausiusių jaunų žirgų dailiojo jojimo seminarą lygio LŽSF dailiojo jojimo disciplinos oficialių asmenų 
sąraše yra pridedamas prierašas YH. Šis sąrašas yra skelbiamas LŽSF internetinėje svetainėje. 
 

PAREIGOS LŽSF VARŽYBOSE 

Jaunų žirgų dailiojo jojimo teisėjai įtraukti į LŽSF dailiojo jojimo disciplinos oficialių asmenų sąrašą LŽSF 
organizuojamose varžybose gali teisėjauti rungtyse skirtose jauniems žirgams. 

 

REIKALAVIMAI STATUSUI IŠLAIKYTI 

Jaunų žirgų dailiojo jojimo teisėjas norėdamas išlaikyti savo statusą privalo: 

● kas 3 metus išklausyti LŽSF jaunų žirgų dailiojo jojimo rungčių vertinimo kursus. 
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BENDRIEJI PRIVALOMOSIOS PRAKTIKOS REIKALAVIMAI 

PAPILDOMOS SĄVOKOS 

Teisėjas-mentorius – tai teisėjas, turintis teisę konsultuoti teisėjus-kandidatus ir L1/L2 teisėjus, pretenduojančius 
į aukštesnę kategoriją bei vertinti „Sit-in“, „Tutoring“ bei neakivaizdinio teisėjavimo sesijas. Teisėjo-mentoriaus 
pareigas gali atlikt tik L3 lygio dailiojo jojimo teisėjas, įtrauktas į LŽSF teisėjų-mentorių sąrašą, bei bet kurio FEI 
lygio tarptautinis dailiojo jojimo teisėjas. 

„Sit-in“ sesija – tai kandidato praktika sėdint su oficialiai toje rungtyje teisėjaujančiu teisėju-mentoriumi ir teisėjo 
padėjėju. Ši praktika skirta įvertinti tam tikrus pavienius kandidato teisėjavimo įgūdžius, jojimo teorijos, praktikos ir 
bendrųjų principų suvokimą, aptarti taisykles ir jų taikymą. Oficiali „Sit in“ sesija vykdoma tik su teisėju-mentoriumi, 
praktika įvertinama teigiamai arba neigiamai.  

„Tutoring“ sesija – tai kandidato praktika sėdint su oficialiai toje rungtyje neteisėjaujančiu teisėju-menotriumi šalia 
aikštelės arba tribūnose bei stebint vykstančią rungtį drauge. Ši praktika skirta įvertinti tam tikrus pavienius 
kandidato teisėjavimo įgūdžius, jojimo teorijos, praktikos ir bendrųjų principų suvokimą, aptarti taisykles ir jų 
taikymą. Oficiali „Tutoring“ sesija vykdoma tik su teisėju-mentoriumi, praktika įvertinama teigiamai arba neigiamai. 

Neakivaizdinis teisėjavimas – tai kandidato teisėjavimas oficialiose varžybose, kai kandidato skirti balai 
netraukiami į oficialius rungties rezultatus. Ši praktika skirta įvertinti visus kandidato praktinius įgūdžius realių 
varžybų metu. Oficialus neakivaizdinis teisėjavimas vykdomas tik su teisėju-mentoriumi, rezultatai aptariami su 
kandidatu po varžybų, praktika įvertinama teigiamai arba neigiamai.  

Neoficiali praktika – tai neoficiali „Sit in/Tutoring“ sesija su teisėju-mentoriumi arba neakivaizdinis teisėjavimas 
savarankiškai, oficialių varžybų metu. Ši praktika skirta savarankiškai gerinti kandidato įgūdžius. Tokia praktika 
teisėjo-mentoriaus nevertinama, tačiau privalo būti iš anksto suderinta taip, kaip tai numato oficialios praktikos 
taisyklės. 

 

NEAKIVAIZDINIO TEISĖJAVIMO SESIJA 

Neakivaizdinio teisėjavimo sesijai taikomi reikalavimai: 

● Neakivaizdinio teisėjavimo sesijos vertinimą atlieka teisėjas-mentorius; 

● Neakivaizdinio teisėjavimo sesija yra užskaitoma, kai rungtyse dalyvauja ne mažiau kaip 6 dalyviai M ir S 
lygio rungtyse ir ne mažiau kaip 8 dalyviai E/A/L lygio rungtyse; 

● Jeigu neakivaizdinio teisėjavimo sesija yra vykdoma užsienio federacijų rengiamose nacionalinėse ar 
tarptautinėse varžybose, tai ją gali vertinti tik tarptautinio lygio dailiojo jojimo teisėjas; 

● Neakivaizdinę teisėjavimo sesiją vertinantis teisėjas-mentorius pildo oficialią neakivaizdinio teisėjavimo 
sesijos vertinimo formą ir ją pateikia LŽSF; 

● Neakivaizdinio teisėjavimo sesija turi būti vykdoma pirmąją varžybų dieną; 

● Neakivaizdžiai teisėjauti kandidatams leidžiama ir tose varžybose, kuriose kandidas oficialiai teisėjauja 
kitose rungtyse. 

Neakivaizdinio teisėjavimo sesijos eiga: 

● Praktika suderinama su teisėju-mentoriumi ir varžybų organizatoriumi ne vėliau nei likus 2 savaitėms iki 
varžybų. 

● Organizatoriai paruošia teisėjavimo protokolus pagal starto protokolą ir paskiria kandidatui sekretorių, kuris 
padėtų rašyti balus/komentarus. 

● Sėdima kiek įmanoma artimesnėje teisėjo-mentoriaus pozicijai vietoje, bet taip, kad kandidatas negirdėtų 
mentoriaus skiriamų balų. 

● Kandidatas teisėjauja įprastai, skiriant balus ir komentarus, galutinį apibendrinantį komentarą. 

● Kandidato pildomi protokolai renkami drauge su oficialiai teisėjaujančiųjų protokolais ir galutinis rezultatas 
suskaičiuojamas varžybų sekretoriate, bet netraukiamas į oficialius rungties rezultatus. 

● Sekretoriate padaromos teisėjo-mentoriaus teisėjavimo protokolų kopijos vėlesniam aptarimui. 

● Po rungties aptariamas kandidato neakivaizdinis teisėjavimas lyginant su teisėjo-mentoriaus rezultatu, 
balais už konkrečius elementus, komentarai ir vietų pasiskirstymas. 

● Aptarimo metu papildomai gali būti užuodami įvairūs techniniai klausimai. 

● Teisėjas įvertina kandidato teisėjavimą ir užpildęs vertinimo formą perduoda LŽSF. Kandidatas 
infomuojamas ar yra įvertintas teigiamai, ar neigiamai. 
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Neakivaizdinio teisėjavimo sesijos vertinimo kriterijai: 

● Ar kandidato išvaizda ir elgesys yra dalykiški? 

● Ar dėl teisėjavimo buvo laiku ir tinkamai susitarta? 

● Ar kandidatas yra tinkamai susipažinęs su testu? 

● Ar kandidato skirti balai atitinka konkrečių elementų atlikimo kokybę? Ar sutampa su mentoriaus skirtais 
balais? 1 balo skirtumas elementui leidžiamas, 1.5 balo skirtumui pagrįsti reikia argumentų, 2 ir daugiau 
balų skirtumas laikomas klaida. Klaida taip pat laikomi atvejai, kai kandidatas nepastebi esminės klaidos, 
testo klaidos, arba neįrašo įvertinimo apskritai. 

● Ar kandidatas naudoja visa galimą balų skalę? Koks atotrūkis tarp žemiausių ir aukščiausių balų tame 
pačiame teste? Perdėtas 6.5 balo naudojimas yra nepageidaujamas. 

● Koks buvo procentinis atotrūkis konkretiems duetams, lyginant kandidato ir mentoriaus rezultatus? Kiek 
dažnai ir ar dėl pagrįstos priežasties? 3% atotrūkis yra leistinas, esant 5% atotrūkiui reikalingi argumentai, 
7% ir daugiau atotrūkis vertinamas kaip klaida. Didesnis dėmesys skiriamas prizininkų duetams.  

● Kaip kandidatas paskirstė vietas lyginant su teisėju-mentoriumi, ypač pirmaujantiems 50% duetų? Atvejai, 
kai kandidato teisėjavimas būtų pakeitęs prizinių vietų paskirstymą, laikomas klaida.  

● Koks buvo kandidato procentinis atotrūkis tarp pirmos ir paskutinės vietos lyginant su teisėju-mentoriumi?  

● Ar komentarai ir testo apibendrinimas pabaigoje taiklūs, lakoniški, naudojimai tinkami techniniai terminai ir 
atitinka skirtus balus? Komentarai privalomi visuomet, kai skiriamas balas 5 ar mažiau, visais kitais atejais 
– pageidaujami. 

● Ar kandidatas išmano dailiojo jojimo taisykles?  

● Bet kokie kiti klausimai aktualūs būsimam teisėjui. 

 

„SIT-IN“ / „TUTORING“ SESIJOS 

„Sit-in“ arba „Tutoring“ sesijai taikomi reikalavimai: 

● „Sit-in“ arba „Tutoring“ sesijos vertinimą atlieka teisėjas-mentorius oficialiose varžybose; 

● „Sit-in“ arba „Tutoring“ sesija yra užskaitoma, kai rungtyse dalyvauja ne mažiau kaip 6 dalyviai M ir S lygio 
rungtyse ir ne mažiau kaip 8 dalyviai E/A/L lygio rungtyse; 

● Jeigu „Sit-in“ arba „Tutoring“ sesija yra vykdoma užsienio federacijų rengiamose nacionalinėse ar 
tarptautinėse varžybose, tai ją gali vertinti tik tarptautinio lygio dailiojo jojimo teisėjas; 

● „Sit-in“ arba „Tutoring“ sesiją vertinantis teisėjas-mentorius pildo oficialią „Sit-in“ arba „Tutoring“ sesijos 
vertinimo formą ir ją pateikia LŽSF; 

● „Sit-in“ arba „Tutoring“ sesija turi būti vykdoma pirmąją varžybų dieną. Jeigu kandidatas nori „Sit-in“ arba 
„Tutoring“ sesiją bei neakivaizdinį teisėjavimą atlikti tose pačiose varžybose iš pradžių turėtų būti vykdoma 
neakivaizdinio teisėjavimo sesija; 

● „Sit-in“ arba „Tutoring“ sesiją kandidatams leidžiama atlikti ir tose varžybose, kuriose kandidas oficialiai 
tesiėjauja kitose rungtyse. 

„Sit-in“ arba „Tutoring“ sesijos eiga: 

● Praktika suderinama su teisėju-mentoriumi ir varžybų organizatoriumi ne vėliau nei likus 2 savaitėms iki 
varžybų. 

● „Sit in“ sesijos metu kandidatas nepildo teisėjavimo protokolo – šį darbą atlieka teisėjo padėjėjas. Teisėjas-
mentorius teisėjauja ir esant progai užduoda kandidatui klausimus.  

● „Tutoring“ sesijos metu kandidatas stebi pasirodymus kartu su toje rungtyje neteisėjanjančiu teisėju-
mentoriumi ir atsako į jo pateiktus klausimus.  

● Sesijai pasibaigus, teisėjas įvertina kandidato žinias ir užpildęs vertinimo formą perduoda LŽSF. Kandidatas 
infomuojamas ar sesija įvertinta teigiamai, ar neigiamai. 

Tipiniai klausimai ir užduotys, kurias gali reikėti atlikti kandidatui: 

● Įvertinti dueto atliktą elementą(us) arba visą testą balais ir komentarais. 

● Apibūdinti bendrą žirgo paruošimą remiantis treniravimo skale, įvardinti stipriąsias ir silpnąsias dueto puses. 

● Suformuluoti apibendrinantį komentarą testo pabaigoje. 
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● Priklausomai nuo rungties ir siekiamos kategorijos užduoti specifinius klausimus, pvz. apibūdinti ir įvertinti 
pagrindinius žirgo aliūrus, pakomentuoti ir įvertinti jojimo stilių, skirti meninius balus laisvojoje programoje 
ir pan. 

● Atsakyti kaip kandidatas taikytų dailiojo jojimo taisyklės konkrečiu atveju, ypač esant netikėtoms 
situacijoms. 

● Bet kokie kiti klausimai, leidžiantys įvertinti, ar kandidatas pasirengęs teisėjauti savarankiškai. 

„Sit-in“ arba „Tutoring“ sesijos vertinimo kriterijai: 

● Ar kandidato išvaizda ir elgesys yra dalykiški? 

● Ar dėl sesijos buvo laiku ir tinkamai susitarta? 

● Ar kandidatas tinkamai pasiruošė, yra susipažinęs su testu ir jo reikalavimais? 

● Ar kandidatas išmano jojimo teoriją, praktiką, bendruosius dailiojo jojimo principus? 

● Ar geba kalbėdamas naudoti tinkamus techninius terminus? 

● Ar skiriami balai atitinka elementų atlikimo kokybę? 

● Ar komentarai taiklūs, lakoniški, atitinka skirtą balą? 

● Ar geba taisyklingai įvertinti žirgo paruošimą remdamasis treniravimo skale? 

● Ar geba suformuluoti apibendrintą komentarą testo pabaigoje? 

● Ar išmano dailiojo jojimo taisykles?  

● Ar geba greitai ir adekvačiai reaguoti netikėtose situacijose? 

● Bet kokie kiti klausimai aktualūs būsimam teisėjui. 
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DAILIOJO JOJIMO TEISĖJŲ PAREIGŲ APRAŠYMAS 

TEISĖJO PADĖJĖJAS (SCRIBE) 

Teisėjo padėjėjas varžybose yra atsakingas už pagalbą teisęjų kolegijos nariui ir teisėjavimo protokolų pildymą. 
Teisėjo padėjėjas privalo: 

● atitinkamai pasiruošti varžyboms, peržiūrėti varžybų, kuriose dirba programą, susipažinti su darbo tvarka; 

● elgtis atsakingai, pagarbiai, būti tinkamai apsirengęs, palaikyti tvarką darbo vietoje; 

● pildyti protokolą įrašant balus ir komentarus į reikiamas grafas; 

● prieš prasidedant rungčiai trumpai su teisėju aptarti darbo tvarką, ypač jei kartu dirbama pirmą kartą; 

● prieš prasidedant rungčiai drauge su teisėju peržiūrėti ar yra starto protokolas, reikalingų rugčiai teisėjavimo 
protokolų komplektas su visais lapais, ar protokolai tinkamai sužymėti pagal starto protokolą įtraukiant 
privalomą informaciją; 

● vadovautis taisyklėmis bei rekomendacijomis apibrėžtomis LŽSF dailiojo jojimo teisėjų darbo reglamente. 

 

TEISĖJŲ KOLEGIJOS NARYS 

Teisėjų kolegijos narys varžybose yra atsakingas už techninį varžybų pravedimą ir sąlygų patvirtintų varžybų 
programoje įvykdymą. Teisėjų kolegijos narys privalo: 

● veikti pagal FEI ir LŽSF taisykles, nuostatus bei rekomendacijas; 

● atitinkamai pasiruošti varžyboms, peržiūrėti varžybų, kuriose dirba programą, susipažinti su testais ir jų 
reikalavimais; 

● atlikti tiesiogines teisėjo pareigas, teisėjaujant rungtyse; 

● išmanyti taisykles susijusias su leidžimau inventoriumi ir teisingu jo panaudojimu; 

● prieš prasidedant rungčiai trumpai su teisėjo padėjėju aptarti darbo tvarką, ypač jei kartu dirbama pirmą 
kartą; 

● vadovautis taisyklėmis bei rekomendacijomis apibrėžtomis LŽSF dailiojo jojimo teisėjų darbo reglamente; 

● atlikti kitas funkcijas tiesiogiai susijusias su teisėjo pareigomis. 

 

VYRIAUSIASIS TEISĖJAS 

Vyr. teisėjui varžybose tenka bendra atsakomybė, kad varžybose būtų vadovaujamasi galiojančiais FEI ir LŽSF 
taisyklėmis bei nuostatais, būtų vykdomos sąlygos numatytos varžybų programoje, visos rungtys būtų vykdomos 
pagal joms keliamus techninius reikalavimus. Vyr. teisėjas taip pat yra atsakingas už tai, kad būtų palaikomas 
nuolatinis oficialių asmenų komandos bei kitų suinteresuotų šalių bendradarbiavimas, siekiant užtikrinti renginio 
pravedimą geriausiomis įmanomomis sąlygomis. Vyr. teisėjas privalo: 

● veikti pagal FEI ir LŽSF taisykles, nuostatus bei rekomendacijas; 

● atitinkamai pasiruošti varžyboms, peržiūrėti varžybų, kuriose dirba programą, susipažinti su testais ir jų 

reikalavimais; 

● atlikti tiesiogines teisėjo pareigas, teisėjaujant rungtyse; 

● išmanyti taisykles susijusias su leidžimau inventoriumi ir teisingu jo panaudojimu; 

● paruošti darbo grafiką teisėjų kolegijai, paskirstyti teisėjo padėjėjus;  

● paruošti varžybų tvarkaraštį arba patikrinti tvarkaraštį paruoštą varžybų sekretoriato, peržiūreti dalyvių 
prašymus dėl starto laiko; 

● prižiūrėti, kad būtų laikomasi varžybų tvarkaraščio, rungtys pradedamos numatytu laiku; 

● prižiūrėti, kad rungtys būtų vykdomos pagal joms keliamus techninius reikalavimus; 

● prižiūrėti, kad būtų vykdomos varžybų programoje numatytos sąlygos; 

● jei vykdomas burtų traukimas starto protokolui sudaryti, prižiūrėti, kad būtų laikomasi taisyklių; 

● užtikrinti nuolatinį bendradarbiavimą tarp oficialių asmenų komandos bei kitų suinteresuotų šalių; 

● padėti organizatoriui spręsti su varžybomis susijusius klausimus; 
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● spręsti kilusius konfliktus; 

● vadovautis taisyklėmis bei rekomendacijomis apibrėžtomis LŽSF dailiojo jojimo teisėjų darbo reglamente; 

● atlikti kitas funkcijas tiesiogiai susijusias su teisėjo bei vyriausiojo teisėjo pareigomis. 
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KANDIDATAS Į STIUARDUS 

REIKALAVIMAI 

Asmuo norintis tapti kandidatu į konkūrų stiuardus ir pradėti vykdyti praktiką privalo: 

● būti ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus; 

● būti geros reputacijos; 

● neturėti galiojančių sankcijų paskirtų Lietuvos žirginio sporto federacijos; 

● pateikti laisvos formos prašymą LŽSF, pridedant amžių patvirtinančio dokumento kopiją. 

 

MOKYMŲ PROGRAMA 

Kandidatams į stiuardus rekomenduojama išklausyti: 

● LŽSF seminarą pradedantiesiems stiuardams. 

 

STATUSO SUTEIKIMAS 

Kandidatai pateikę prašymą ir patvirtinti LŽSF Valdybos yra įtraukiami į LŽSF dailiojo jojimo disciplinos kandidatų į 
oficialius asmenis sąrašą. Kandidatų sąrašas yra skelbiamas LŽSF internetinėje svetainėje. 

 

PAREIGOS LŽSF VARŽYBOSE 

Kandidatai įtraukti į LŽSF dailiojo jojimo disciplinos kandidatų į oficialius asmenis sąrašą LŽSF organizuojamose 
varžybose gali užimti tokias pareigas: 

● Stiuardas - praktikantas visų lygių varžybose. 

 

REIKALAVIMAI STATUSUI IŠLAIKYTI 

Kandidatas į stiuardus yra išbraukiamas iš sąrašo jei per dvejus metus nuo įtraukimo į LŽSF dailiojo jojimo disciplinos 
kandidatų į oficialius asmenis sąrašą nepradėjo vykdyti reikalavimų 1 lygio dailiojo jojimo stiuardo statusui įgyti. 
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1 LYGIO DAILIOJO JOJIMO STIUARDAS (L1) 

REIKALAVIMAI 

Asmuo norintis įgyti 1 lygio dailiojo jojimo stiuardo statusą privalo: 

● būti geros reputacijos; 

● neturėti galiojančių sankcijų paskirtų Lietuvos žirginio sporto federacijos; 

● būti susipažinęs su FEI konkūrų taisyklėmis, Bendraisiais nuostatais, Veterinariniais reikalavimais, Stiuardų 
vadovu bei jo priedais, FEI elgesio kodeksu žirgo gerovei užtikrinti; 

● laikytis galiojančio etikos kodekso ir veikti pagal tuo metu galiojančias FEI ir LŽSF taisykles bei nuostatus; 

● per paskutinius 2 metus būti dirbęs stiuardu - praktikantu ne mažiau kaip 3 nacionalinėse LTU1* arba 
aukštesnio lygio varžybose su L2 arba aukštesnio lygio dailiojo jojimo stiuardu; 

● pabaigti LŽSF 1 lygio dailiojo jojimo stiuardų kursus. 

 

MOKYMŲ PROGRAMA 

Asmenims norintiems įgyti 1 lygio dailiojo jojimo stiuardo statusą privaloma pabaigti LŽSF 1 lygio dailiojo jojimo 
stiuardų kursus. Šiuos kursus gali vesti LŽSF patvirtinti L3 lygio arba tarptautinio lygio dailiojo jojimo stiuardai. Kursai 
yra vykdomi 2 dienų formatu: 

● 1 diena: teorija 

● 2 diena: teorija, egzaminas raštu, egzaminas žodžiu 

1 lygio dailiojo jojimo stiuardų kursai gali būti vykdomi gyvai arba nuotoliniu būdu. 

 

STATUSO SUTEIKIMAS 

Kandidatai išlaikę 1 lygio dailiojo jojimo stiuardų egzaminą bei įvykdę visus reikalavimus yra įtraukiami į LŽSF dailiojo 
jojimo disciplinos oficialių asmenų sąrašą.  Šis sąrašas yra skelbiamas LŽSF internetinėje svetainėje. 

 

PAREIGOS LŽSF VARŽYBOSE 

1 lygio dailiojo jojimo stiuardai įtraukti į LŽSF dailiojo jojimo disciplinos oficialių asmenų sąrašą LŽSF organizuojamose 
varžybose gali užimti tokias pareigas: 

● Vyriausiasis stiuardas LTU1* lygio varžybose; 

● Stiuardas LTU1* - LTU2* lygio varžybose. 

 

REIKALAVIMAI STATUSUI IŠLAIKYTI 

1 lygio dailiojo jojimo stiuardas, norėdamas išlaikyti savo statusą privalo: 

● būti dirbęs stiuardu (įtrauktas į oficialią varžybų programą) ne mažiau kaip 3-iose nacionalinėse LŽSF 
varžybose per paskutinius 3 metus. Šis reikalavimas pirmą kartą tikrinamas po 3 metų nuo tos datos, kai 
asmeniui buvo suteiktas 1 lygio konkūrų stiuardo statusas; 

● kas 3 metus išklausyti LŽSF dailiojo jojimo stiuardų kvalifikacijos kėlimo seminarą. 

1 lygio stiuardai, kurie per slenkantį 3 metų periodą nėra dirbę stiuardu bent 3-iose nacionalinėse varžybose privalo 
išklausyti LŽSF dailiojo jojimo stiuardų kvalifikacijos kėlimo seminarą iki sekančių metų pabaigos. Neišklausius šio 
seminaro iki sekančių metų pabaigos 1 lygio stiuardas yra išbraukiamas iš LŽSF dailiojo jojimo disciplinos oficialių 
asmenų sąrašo. 
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2 LYGIO DAILIOJO JOJIMO STIUARDAS (L2) 

REIKALAVIMAI 

Asmuo norintis įgyti 2 lygio dailiojo jojimo stiuardo statusą privalo: 

● būti geros reputacijos; 

● neturėti galiojančių sankcijų paskirtų Lietuvos žirginio sporto federacijos; 

● laikytis galiojančio etikos kodekso ir veikti pagal tuo metu galiojančias FEI ir LŽSF taisykles bei nuostatus; 

● per paskutinius 2 metus būti dirbęs stiuardu ne mažiau kaip 3 nacionalinėse LŽSF varžybose, iš kurių ne 
mažiau kaip 2 privalo būti LTU2* lygio; 

● pateikti rekomendaciją, kurią parašė L3 arba aukštesnio lygio dailiojo jojimo stiuardas. Kandidatas į 2 lygio 
stiuardus privalo su rekomendaciją parašiusiu stiuardu būti kartu dirbęs stiuardu bent vienose varžybose; 

● pabaigti LŽSF 2 lygio dailiojo jojimo stiuardų kursus. 

 

MOKYMŲ PROGRAMA 

Asmenims norintiems įgyti 2 lygio dailiojo jojimo stiuardo statusą privaloma pabaigti LŽSF 2 lygio dailiojo jojimo 
stiuardų kursus. Šiuos kursus gali vesti LŽSF patvirtinti L3 lygio arba tarptautinio lygio dailiojo jojimo stiuardai. Kursai 
yra vykdomi 2 dienų formatu: 

● 1 diena: teorija 

● 2 diena: teorija, egzaminas raštu, egzaminas žodžiu 

2 lygio dailiojo jojimo stiuardų kursai gali būti vykdomi gyvai arba nuotoliniu būdu. 

 

STATUSO SUTEIKIMAS 

Kandidatų išlaikiusių 2 lygio dailiojo jojimo stiuardų egzaminą bei įvykdžiusių visus reikalavimus 1-asis lygis LŽSF 
dailiojo jojimo disciplinos oficialių asmenų sąraše yra pakeičiamas į 2-ąjį lygį. Šis sąrašas yra skelbiamas LŽSF 
internetinėje svetainėje. 

 

PAREIGOS LŽSF VARŽYBOSE 

2 lygio dailiojo jojimo stiuardai įtraukti į LŽSF dailiojo jojimo disciplinos oficialių asmenų sąrašą LŽSF organizuojamose 
varžybose gali užimti tokias pareigas: 

● Vyriausiasis stiuardas LTU1* lygio varžybose; 

● Stiuardas LTU1* - LTU2* lygio varžybose bei nacionaliniuose čempionatuose. 

 

REIKALAVIMAI STATUSUI IŠLAIKYTI 

2 lygio dailiojo jojimo stiuardas, norėdamas išlaikyti savo statusą privalo: 

● būti dirbęs stiuardu (įtrauktas į oficialią varžybų programą) ne mažiau kaip 3-iose nacionalinėse LŽSF 
varžybose per paskutinius 3 metus; 

● kas 3 metus išklausyti LŽSF dailiojo jojimo stiuardų kvalifikacijos kėlimo seminarą. 

2 lygio stiuardai, kurie per slenkantį 3 metų periodą nėra dirbę stiuardu bent 3-iose nacionalinėse varžybose privalo 
išklausyti LŽSF dailiojo jojimo stiuardų kvalifikacijos kėlimo seminarą iki sekančių metų pabaigos. Neišklausius šio 
seminaro iki sekančių metų pabaigos, stiuardo lygis yra pakeičiamas į 1-ąjį.  
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3 LYGIO DAILIOJO JOJIMO STIUARDAS (L3) 

REIKALAVIMAI 

Asmuo norintis įgyti 3 lygio dailiojo jojimo stiuardo statusą privalo: 

● būti geros reputacijos; 

● neturėti galiojančių sankcijų paskirtų Lietuvos žirginio sporto federacijos; 

● laikytis galiojančio etikos kodekso ir veikti pagal tuo metu galiojančias FEI ir LŽSF taisykles bei nuostatus; 

● per paskutinius 2 metus būti dirbęs stiuardu ne mažiau kaip 3 nacionalinėse LŽSF varžybose, iš kurių ne 
mažiau kaip 2 privalo būti LTU2* arba aukštesnio lygio; 

● per paskutinius 2 metus būti dirbęs vyr. stiuardu ne mažiau kaip 1 nacionalinėse LTU2* lygio LŽSF 
varžybose; 

● pateikti dvi rekomendacijas, kurias parašė L3 arba aukštesnio lygio dailiojo jojimo stiuardai. Kandidatas į 3 
lygio stiuardus privalo su rekomendaciją parašiusiais stiuardais būti kartu dirbęs stiuardu bent vienose 
varžybose; 

● pabaigti LŽSF 3 lygio dailiojo jojimo stiuardų kursus. 

 

MOKYMŲ PROGRAMA 

Asmenims norintiems įgyti 3 lygio dailiojo jojimo stiuardo statusą privaloma pabaigti LŽSF 3 lygio dailiojo jojimo 
stiuardų kursus. Šiuos kursus gali vesti tarptautinio lygio dailiojo jojimo stiuardai. Kursai yra vykdomi 3 dienų 
formatu: 

● 1 diena: teorija 

● 2 diena: teorija ir praktika 

● 3 diena: teorija, egzaminas raštu, egzaminas žodžiu 

3 lygio dailiojo jojimo stiuardų kursai gali būti vykdomi tik gyvai. 

 

STATUSO SUTEIKIMAS 

Kandidatų išlaikiusių 3 lygio dailiojo jojimo stiuardų egzaminą bei įvykdžiusių visus reikalavimus 2-asis lygis LŽSF 
dailiojo jojimo disciplinos oficialių asmenų sąraše yra pakeičiamas į 3-ąjį lygį. Šis sąrašas yra skelbiamas LŽSF 
internetinėje svetainėje. 

 

PAREIGOS LŽSF VARŽYBOSE 

3 lygio dailiojo jojimo stiuardai įtraukti į LŽSF dailiojo jojimo disciplinos oficialių asmenų sąrašą LŽSF organizuojamose 
varžybose gali užimti tokias pareigas: 

● Vyriausiasis stiuardas LTU1* - LTU2* lygio varžybose bei nacionaliniuose čempionatuose; 

● Stiuardas LTU1* - LTU2* lygio varžybose bei nacionaliniuose čempionatuose; 

 

REIKALAVIMAI STATUSUI IŠLAIKYTI 

3 lygio dailiojo jojimo stiuardas, norėdamas išlaikyti savo statusą privalo: 

● būti dirbęs stiuardu (įtrauktas į oficialią varžybų programą) ne mažiau kaip 3-iose LTU2* lygio nacionalinėse 
LŽSF varžybose ir/arba nacionaliniuose čempiontuose per paskutinius 3 metus; 

● kas 3 metus išklausyti LŽSF dailiojo jojimo stiuardų kvalifikacijos kėlimo seminarą. 

3 lygio stiuardai, kurie per slenkantį 3 metų periodą nėra dirbę stiuardu bent 3-iose LTU3* lygio nacionalinėse 
varžybose ir/arba čempionatuose yra automatiškai perkeliami į 2-ąjį lygį.  
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DAILIOJO JOJIMO STIUARDŲ PAREIGŲ APRAŠYMAS 

STIUARDAS - PRAKTIKANTAS 

Stiuardas praktikantas varžybose padeda stiuardų komandos nariams vykdyti jų tiesiogines pareigas. 
 

STIUARDAS 

Stiuardas varžybose yra atsakingas už tai, kad varžybose būtų užtikrinama žirgų gerovė, o visi dalyviai turėtų 
vienodas sąlygas varžytis tarpusavyje. Stiuardai varžybų organizatoriams padeda užkirsti kelią pažeidimams įvykti, 
o pastebėję vykdomus pažeidimus, įsikiša siekiant juos sustabdyti. Stiuardų komandos narys privalo:  

● veikti pagal FEI ir LŽSF taisykles bei nuostatus; 

● užtikrinti, kad su žirgais visų varžybų metu būtų elgiamasi užtikrinant jų gerovę, taip kaip to reikalauja FEI 
elgesio kodeksas žirgo gerovei užtikrinti; 

● prižiūrėti, kad varžybų aplinka būtų tinkama ir saugi; 

● prižiūrėti apšilimo aikštes; 

● užtikrinti, kad naudojamas inventorius atitiktų reikalavimus ir būtų naudojamas pagal paskirtį; 

● padėti vykdyti veterinarinį patikrinimą (išvedimą); 

● atlikti patikras arklidėse bei jų teritorijoje; 

● pranešti apie bet kokius taisyklių pažeidimus vyr. stiuardui; 

 

VYRIAUSIASIS STIUARDAS 

Vyr.  stiuardas varžybose yra atsakingas už tai, kad varžybose būtų užtikrinama žirgų gerovė, o visi dalyviai turėtų 
vienodas sąlygas varžytis tarpusavyje, taip pat už stiuardų komandos darbo organizavimą. Vyr. stiuardas privalo:  

● veikti pagal FEI ir LŽSF taisykles bei nuostatus; 

● užtikrinti, kad su žirgais visų varžybų metu būtų elgiamasi užtikrinant jų gerovę, taip kaip to reikalauja FEI 
elgesio kodeksas žirgo gerovei užtikrinti; 

● prižiūrėti, kad varžybų aplinka būtų tinkama ir saugi; 

● prižiūrėti apšilimo aikštes; 

● užtikrinti, kad naudojamas inventorius atitiktų reikalavimus ir būtų naudojamas pagal paskirtį; 

● organizuoti veterinarinio patikrinimo (išvedimo) vykdymą; 

● atlikti patikras arklidėse bei jų teritorijoje; 

● pranešti apie bet kokius taisyklių pažeidimus vyr. stiuardui;  

● organizuoti stiuardų komandos darbą, paruošti darbo grafikus; 

● konsultuoti ir padėti mažiau patyrusiems stiuardams; 

● pranešti varžybų vyr. teisėjui apie užfiksuotus pažeidimus, nutikusius incidentus; 

● bendradarbiauti su kitais oficialiais asmenimis, varžybų organizatoriais, veterinarais ir t.t. 

 

 

 

 

 

 

 


