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FEI PASAULIO NEAKIVAIZDINĖS DAILIOJO JOJIMO VARŽYBOS 

NUOSTATAI IR PROGRAMA 
 

1. Vykdymo vieta ir data 
2017 m. rugpjūčio 18 d., Žagarė    
 
2. Varžybos vykdomos pagal: 
LŽSF varžybų ir kitų renginių organizavimo taisykles (patvirtintas 2017 m.), FEI Dailiojo jojimo taisyklių atnaujintą-
aktualų leidimą, FEI Pasaulio neakivaizdinių dailiojo jojimo varžybų taisykles (atnaujintas/aktualus leidimas). 
 
3. Organizatoriai 
Tarptautinė žirginio sporto federacija FEI (www.fei.org) 
Lietuvos žirginio sporto federacija (www.equestrian.lt) 
 
4. Organizacinis komitetas: 
Varžybų prezidentas – Gediminas Gutkauskas  
Varžybų direktorius: Raimonda Palionytė, tel. +37068757019, el.p. info@equestrian.lt  
 
5. Teisėjų kolegija: 
p. bus patikslinta. Teisėjo pozicija aikštelėje “C”. 
p. Judra Kašarina (LTU). Teisėjo pozicija aikštelėje “E”. 
  
6. Techninės sąlygos: 
Varžybos vykdomos lauke. Varžybinė aikštė: 20x60 m, apšilimo – 20x60 m, gruntas – smėlis.  
Gardai: 3x3 m, stacionariose arklidėse. 

 
7. Paraiškos: 
Visi raiteliai ir žirgai privalo būti registruoti LŽSF raitelių ir žirgų registre.  
 
Galutinė paraiškų pateikimo data – iki rugpjūčio 14 d. Paraiškas siųsti: info@equestrian.lt Paraiškų formas rasite 
www.equestrian.lt  
Gardai rezervuojami iki rugpjūčio 14 d.,  užsakymą siunčiant kartu su paraiška. 
 
8. Dalyvavimo mokesčiai: 
Starto mokestis: 20 Eur už vieną startą (mokamas grynaisias vietoje, išvedimo dieną). 
Gardo nuomos mokestis:  20 Eur ketvirtadienis-penktadienis (mokamas grynaisias vietoje, išvedimo dieną). 
Dalyvaujant ir Baltic Dressage League varžybose, gardo mokestis 50 Eur (ketvirtadienis-sekmadienis). 
 
9. Sportininkų apgyvendinimas ir maitinimas: 
Yra galimybė apsigyventi netoli arklidžių esančiame motelyje. Vienos lovos kaina nakčiai – 10 eurų.  
Varžybų metu veiks kavinė. Apgyvendinimo ir maitinimo išlaidas apsimoka patys sportininkai.  
 
10. Atvykimas ir žirgų išvedimas 
Žirgų atvykimas – rugpjūčio 17 d. (ketvirtadienis) nuo 12:00 val.   
Žirgų išvedimas, mandatinė komisija – rugpjūčio 17 d. 17:00-19:00 val. (laikas gali būti koreguojamas).  
Žirgai išvedami pagal išankstinį sąrašą, kuriame rasite ir savo žirgo numerį – juo žirgas turi būti pažymėtas viso 
renginio metu. Išvedimo metu bus renkamas ir apdovanotas geriausiai išvedimui paruoštas žirgas. Sąrašas 
skelbiamas varžybų vietoje ir www.equestrian.lt.  
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11. Treniruotės 
Treniruotis aikštėse bus galima 2017 08 17 (ketvirtadienį) 12:00-18:00 val.  
 
12. Apdovanojimai 
Apdovanojimai vykdomi pasibaigus kiekvienai rungčiai. Rungčių prizininkai apdovanojami taurėmis, daiktiniais 
rėmėjų įsteigtais prizais, jų žirgai – rozetėmis. Apdovanojimų ceremonijai kviečiami 3 geriausi rungties duetai. 
 
13. Varžybų programa:  
 
Rugpjūčio 18 d. Pradžia – 10:00 (laikas ir rungčių eiliškumas gali būti koreguojamas) 
 

Rungtis Nr. 1  
Jaunimo rungtis.  
Testas: FEI Children Team Competition test, edition 
2016.  
Raiteliai – 12-16 m. (įskaitytinai), žirgai – 6 metų ir 
vyresni. Tik paprastos kamanos, pentinai privalomi, 
stekas draudžiamas. 
Rungties Nr. 1 prizininkų ir nugalėtojo apdovanojimas. 
 
Rungtis Nr. 2  
Suaugusiųjų I rungtis. 
TestasL:  FEI Children Individual Competition test, 
edition 2014, updated 2016. 
Raiteliai – 16 metų ir vyresni, žirgai – 5 metų ir vyresni. 
Tik paprastos kamanos, pentinai privalomi, stekas 
draudžiamas 
Rungties Nr. 2 prizininkų ir nugalėtojo apdovanojimas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rungtis Nr. 3  
Suaugusiųjų II rungtis. 
Testas:  FEI Junior Team Competition test, edition – 
2009, updated – 2017. 
Raiteliai – 16 metų ir vyresni, žirgai – 6 metų ir vyresni. 
Galimos laužtukinės kamanos, pentinai privalomi, 
stekas draudžiamas. 
Rungties Nr. 3 prizininkų ir nugalėtojo apdovanojimas.  
 
Rungtis Nr. 4  
Prix St-Georges Class. 
Testas: FEI Prix St- Georges, edition -  2009, updated  
2017. 
Raiteliai – 16 metų ir vyresni, žirgai – 7 metų ir vyresni. 
Privalomos laužtukinės kamanos, pentinai privalomi, 
stekas draudžiamas. 
Rungties Nr. 4 prizininkų ir nugalėtojo apdovanojimas 

 
Rungtis Nr. 5  
Intermediate I Class. 
Testas: FEI Intermediate test, edition - 2009, updated 
2017. 
Raiteliai – 16 metų ir vyresni, žirgai – 7 metų ir vyresni. 
Privalomos laužtukinės kamanos, pentinai privalomi, 
stekas draudžiamas. 
Rungties Nr. 5 prizininkų ir nugalėtojo apdovanojimas

Visus testus ir taisykles galima rasti čia:  
http://inside.fei.org/fei/events/fei-world-
challenge/dressage/downloads 
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14. Startų skaičius:  
Raiteliui ir žirgui galimi du startai: 
Duetai: leidžiama startuoti dvejose skirtingose, nuoseklaus sudėtingumo rungtyse, pvz., Jaunimo ir Suaugusiųjų I 
grupė, Suaugusiųjų I ir Suaugusiųjų II grupės, Suaugusiųjų II ir Prix St-George rungtis, Prix St-George rungtis ir 
Intermediate I rungtis.  
Raiteliai: leidžiama startuoti vienoje rungtyje su dviem skirtingais žirgais; arba dvejose skirtingose rungtyse su dviem 
skirtingais žirgais.  
Žirgai:  
5 m. žirgas gali turėti tik vieną startą. 
6 m. žirgas gali startuoti: vieną kartą Jaunimo grupėje ir pasirinktinai vieną kartą Suaugusiųjų I grupėje arba 
Suaugusiųjų II grupėje. Arba du kartus Jaunimo grupėje. 
7 m. ir vyresni žirgai gali startuoti: vieną kartą Jaunimo grupėje ir pasirinktinai vieną kartą Suaugusiųjų I, Suaugusiųjų 
II, Prix St-George arba Intermediate I grupėse. Arba du kartus Jaunimo grupėje. 
Žirgas gali būti jojamas tik vieną kartą šiose grupėse: Suaugusiųjų I, Suaugusiųjų II, Prix St-George rungtis ir 
Intermediate I rungtis. 
 
15. Komanda: 
Kadangi duetui galimi du startai, duetas, įtrauktas į komandos sudėtį, pirmuoju turi turėtą tą startą, kuris yra 
fiksuojamas kaip komandinis rezultatas, t.y., jei komandiniam rezultatui yra nuspręsta joti Prix St-George rungtis, tas 
duetas joti Suaugusiųjų II grupės nebegali (plačiau FEI Dressage Challenge taisyklėse). 
 
16. Raitelio apranga ir inventorius: 
Plačiau 2017 m. FEI Dressage Challenge taisyklėse. 
 
17. Dalyvavimas teisėjavime 
Visi norintys sekretoriauti teisėjaujant teisėjams, kviečiami registruotis (iki rugpjūčio 14 d. el. paštu 
info@equestrian.lt, nurodant vardą pavardę, teisėjo vardą pavardę ir kokioje rungtyje norėtumėte sekretoriauti). Tai 
bus įskaitinė praktika nacionalinio teisėjo kategorijai gauti. 
 
18. Kitos pastabos (SVARBU!): 

 Visi žirgai privalo būti aiškiai pažymėti organizatorių skirtu starto numeriu visuomet, kai yra išvedami iš 
gardo (vedžiojant, mandatinei komisijai, varžyboms, treniruotėms). Starto numerius bus galima įsigyti 
varžybų vietoje (kaina – 5 Eur už 1 vienetą). 

 Pavėlavusiems atsiųsti paraiškas iki nurodyto termino bus taikomas dvigubas starto mokestis. 

 Raiteliams iki 21 metų bei jojant 6 m. ir jaunesniais žirgais, šalmas treniruočių ir varžybų metu - 
privalomas (be išimčių), vyresniems raiteliams šalmas treniruočių metu - privalomas.  

 Varžybų dalyviai ir aptarnaujantis personalas prašomi palaikyti švarą ir tvarką renginio vietoje, 
pasirūpinti žirgų išmatų surinkimu aikštėse ir bendro naudojimo vietose. 

 Rūkyti tik tam skirtose vietose. 
 

 
Organizatoriai ir rėmėjai:  
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