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   I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Ištvermės jojimo disciplinos teisėjų ruošimo ir kvalifikacijos suteikimo tvarkos aprašas (toliau – 

Aprašas) nustato ištvermės jojimo disciplinos teisėjų ruošimo ir kvalifikacijos suteikimo bei 

išlaikymo tvarką. 

2.  Sąvokos: 

Teisėjas – ištvermės jojimo disciplinos teisėjas, kuris teisėjauja ištvermės jojimo varžybose pagal 

nacionalines ir Tarptautinės žirginio sporto federacijos (toliau - FEI) taisykles, reglamentuojančias 

ištvermės jojimo discipliną, yra susipažinęs su varžybų nuostatais, yra atsakingas už  varžybų re-

zultatų bei ataskaitos pateikimą Lietuvos žirginio sporto federacijai (toliau - LŽSF) pagal nustatytą 

tvarką.  

Stiuardas – ištvermės jojimo disciplinos teisėjas, atsakingas už bendrą tvarką ir dalyvių gerovę 

varžybose. Savo pareigas atlieka asistuodamas organizacinio komiteto nariams, vyr. teisėjui, tech-

niniam delegatui, veterinarinei komisijai. Tiesiogiai pavaldus vyr. stiuardui.  

Vyr. stiuardas - ištvermės jojimo disciplinos teisėjas, atsakingas už bendrą tvarką ir dalyvių gerovę 

varžybose. Savo pareigas atlieka asistuodamas organizacinio komiteto nariams, vyr. teisėjui, tech-

niniam delegatui, veterinarinei komisijai bei organizuodamas kitų stiuardų darbą. Tiesiogiai paval-

dus vyr. teisėjui. 

Vyr. stiuardo pareigas nacionalinėse varžybose iki 2022 m. gegužės 8 d. (imtinai) gali užimti  

stiuardo kategoriją turintis asmuo. 

Stiuardo/vyr. stiuardo pareigas nacionalinėse varžybose gali eiti ir bet kuris nacionalinės ka-

tegorijos teisėjas. 

Teisėjo asistentas – asmuo, padedantis ištvermės jojimo disciplinos teisėjui varžybų metu. Asisten-

tu gali būti asmuo, ne jaunesnis nei 16 metų. 

Nacionalinės kategorijos teisėjas ištvermės jojimo komiteto rekomenduotas bei Lietuvos žirginio 

sporto federacijos patvirtintas  teisėjas, turintis teisę dirbti nacionalinėse ištvermės jojimo varžybo-

se. 

Tarptautinės kategorijos teisėjas – FEI patvirtintas teisėjas, turintis teisę dirbti nacionalinėse bei 

atitinkamos kategorijos tarptautinėse ištvermės jojimo varžybose. 

 

Kandidatas – asmuo, siekiantis ištvermės jojimo disciplinos teisėjo/vyr. stiuardo/stiuardo kvalifi-

kacijos. 
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II. TEISĖJŲ RUOŠIMO IR KVALIFIKACIJOS SUTEIKIMO TVARKA 

 

  

3.      Nacionalinė teisėjo kategorija 

 

Reikalavimai  

3.1    Kandidatas, siekiantis įgyti Lietuvos ištvermės jojimo disciplinos nacionalinės kategorijos 

teisėjo statusą, privalo: 

3.1.1 Būti teisėjo asistentu mažiausiai 5 (penkiose) nacionalinėse ištvermės jojimo varžybose per 

paskutinius 2 (dvejus) kalendorinius metus iki visų 6 punkte išvardintų dokumentų pateikimo LŽSF 

ištvermės jojimo komitetui (toliau – IJK). 

3.1.2    Žinoti aktualias nacionalines taisykles bei FEI taisykles, reglamentuojančias ištvermės 

jojimą: 

• Ištvermės jojimo taisykles (Endurance Rules) 

• Bendrąjį reglamentą (General Regulation)  

• Veterinarijos reglamentą (Veterinary regulation). 

Taip pat žinoti šių taisyklių pakeitimus ir/ar papildymus. 

3.1.3        Žinoti žirgo anatomiją bei išmanyti žirgo sveikatos stovį, kiek leidžia jo kompetencija; 

3.1.4        Sėkmingai baigti specialius nacionalinius arba FEI  kursus ištvermės jojimo teisėjams.  

3.1.5        Būti ne jaunesniu, nei 18 metų.   

4. Vyr. stiuardo kategorija 

Reikalavimai  

4.1    Kandidatas, siekiantis įgyti Lietuvos ištvermės jojimo disciplinos vyr. stiuardo statusą, 

privalo: 

4.1.1 Būti teisėjo asistentu mažiausiai  3 (trejose) nacionalinėse ištvermės jojimo varžybose per 

paskutinius 2 (dvejus) kalendorinius metus iki visų 6 punkte išvardintų dokumentų pateikimo IJK. 

4.1.2    Žinoti aktualias nacionalines taisykles bei FEI taisykles, reglamentuojančias ištvermės 

jojimą: 

• Ištvermės jojimo taisykles (Endurance Rules) 

• Bendrąjį reglamentą (General Regulation)  

• Veterinarijos reglamentą (Veterinary regulation). 

Taip pat žinoti šių taisyklių pakeitimus ir/ar papildymus. 

4.1.3        Sėkmingai baigti specialius nacionalinius arba FEI  kursus ištvermės jojimo teisėjams.  

4.1.4        Būti ne jaunesniu, nei 18 metų.   
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5. Stiuardo kategorija 

Reikalavimai  

5.1    Kandidatas, siekiantis įgyti Lietuvos ištvermės jojimo disciplinos stiuardo kategoriją privalo: 

5.1.1 Būti teisėjo asistentu mažiausiai 1 (vienose) nacionalinėse ištvermės jojimo varžybose per 

paskutinius 2 (dvejus) kalendorinius metus iki visų 6 punkte išvardintų dokumentų pateikimo IJK. 

5.1.4        Sėkmingai baigti specialius nacionalinius arba FEI kursus ištvermės jojimo teisėjams.  

5.1.5        Būti ne jaunesniu, nei 16 metų.   

6. Pateikiami dokumentai  

6.1      Kandidatas, siekiantis įgyti Lietuvos ištvermės jojimo disciplinos nacionalinės kategorijos 

teisėjo, vyr. stiuardo ar stiuardo statusą, pateikia IJK:  

6.2.1    prašymą suteikti nacionalinės kategorijos ištvermės jojimo disciplinos teisėjo/vyr. 

stiuardo/stiuardo statusą; 

6.2.2. mažiausiai 5 (penkių) ištvermės jojimo varžybų, kuriose dalyvavo asistentu, sąrašą 

(nacionalinei teisėjo kategorijai gauti); mažiausiai 3 (trijų) ištvermės jojimo varžybų, kuriose 

dalyvavo asistentu, sąrašą (nacionalinei vyr. stiuardo kategorijai gauti); mažiausiai 1 (vienų) 

ištvermės jojimo varžybų, kuriose dalyvavo asistentu, sąrašą (nacionalinei stiuardo kategorijai 

gauti); 

6.2.3     specialių nacionalinių arba FEI kursų sėkmingą baigimą patvirtinančių dokumentų kopiją (-

as). 

7. Terminai  

7.1  IJK gavęs ir patikrinęs 6 punkte išvardintus dokumentus, nedelsdamas pateikia prašymą 

Lietuvos žirginio sporto federacijai dėl atitinkamos kategorijos suteikimo kandidatui. 

7.2  LŽSF patvirtinus, kandidatas įtraukiamas į ištvermės jojimo disciplinos teisėjų sąrašą, 

publikuojamą Lietuvos žirginio sporto federacijos tinklalapyje www.equestrian.lt  

8. Kvalifikacijos išlaikymas 

8.1  Norėdamas išlaikyti (pratęsti) savo įgytą/turimą kvalifikaciją, privalo: 

8.2       teisėjauti mažiausiai 1 (vienose) nacionalinėse ištvermės jojimo varžybose per 1 (vienerius) 

kalendorinius metus (taikoma nacionalinės kategorijos teisėjams ir vyr. stiuardams); teisėjauti 

mažiausiai 1 (vienose) nacionalinėse ištvermės jojimo varžybose per 2 (dvejus) kalendorinius metus 

(taikoma stiuardams); 

8.3       mažiausiai 1 (vieną) kartą per 2 (dvejus) kalendorinius metus dalyvauti teisėjams skirtuose 

kursuose ar seminaruose, rengiamuose LŽSF arba FEI (taikoma nacionalinės kategorijos teisėjui ir 

vyr. stiuardui); mažiausiai 1 (vieną) kartą per 4 (keturis) kalendorinius metus dalyvauti teisėjams 

skirtuose kursuose ar seminaruose, rengiamuose LŽSF arba  (FEI) (taikoma stiuardui); 

http://www.equestrian.lt/
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8.4   Jei Nacionalinės kategorijos ištvermės jojimo disciplinos teisėjas, vyr. stiuardas ar stiuardas 

nesilaiko reikalavimų, išvadintų 8.2 ir 8.3 punktuose, jis praranda turimos kategorijos ištvermės 

jojimo disciplinos teisėjo statusą. 

 9.      Tarptautinė teisėjo kategorija 

9.1 Tarptautinės teisėjo kategorijos suteikimą reglamentuoja Tarptautinė žirginio sporto federacija. 

Kandidatas, siekiantis įgyti Tarptautinės kategorijos ištvermės jojimo disciplinos teisėjo statusą, turi 

kreiptis raštišku prašymu į Lietuvos Žirginio sporto federaciją. 

 III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

10.        Teisėjas privalo teisėjauti sąžiningai, vadovautis garbingumo kriterijais bei principais, 

apibrėžtais FEI bei nacionalinėse taisyklėse. 

11.      Specialius nacionalinius kursus bei seminarus rengti gali teisėjai, įgiję mažiausiai 

nacionalinės kategorijos teisėjo statusą ir dalyvavę mažiausiai 2 (dviejuose) FEI organizuotuose 

kursuose bei gavę atitinkamą oficialų kursų baigimo pažymėjimą.  

12.      Aprašas gali būti keičiamas ir/ar papildomas IJK ir/arba LŽSF siūlymu.  

     


