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Lietuvos žirginio sporto konkūrų rungties stiliaus teis÷jų rengimo ir licenzijavimo 
NUOSTATAI 

 
1. Bendrosios nuostatos ir teis÷jų kategorijos. 

1.1. Lietuvos žirginio sporto konkūrų rungties stiliaus teis÷jams suteikiama vieno lygio 
Nacionalin÷ teis÷jo kategorija. 

1.2. Stiliaus teis÷jas turi būti sąžiningas ir bešališkas. 
 

2. Reikalavimai kandidatams. 
2.1.  Kandidatas, pretenduojantis tapti nacionalin÷s kategorijos konkūrų rungties stiliaus 

teis÷ju turi būti ne jaunesnis nei 18 metų. 
2.2. Kandidatu į konkūrų rungties stiliaus teis÷jus gali būti patyrę raiteliai, treneriai ar 

žirgininkai, gavę KK rekomendaciją. 
2.3. Kandidatas į konkūrų rungties stiliaus teis÷jus privalo: 
• organizuojamose varžybose dirbti stiliaus teis÷jo asistentu ne mažiau kaip 6-iose 

varžybose, kur įgaus praktinių žinių, klausydamas stiliaus teis÷jų komentarų apie 
žirgų stilių įveikiant kliūtis konkrečiais atvejais. 

• gerai žinoti Stiliaus teis÷jo atmintinę, Žirgo stiliaus ir Stiliaus taisykles ir mok÷ti 
pritaikyti jų reikalavimus teis÷jaujant. 

• žinoti žirgo anatomijos pagrindus ( čia svarbu suprasti kaip sudaryta žirgo jud÷jimo 
sistema. Kontūrinio išjodin÷jimo tikslas- pasiekti tokį rezultatą, kad žirgas jud÷tų ir 
šoktų kliūtis laisvai, atsipalaidavęs, be prievartos-noriai. Kas reiškia ,kad raitelis 
teisingai reikalauja iš žirgo tokių veiksmų, kurie suteikia žirgui malonumą jud÷ti, 
jokiu būdu ne skausmą-diskomfortą). 

 
3. Kategorijos suteikimas. 

3.1. Žirginio sporto konkūrų rungties stiliaus teis÷jo vardą suteikia LŽSS patvirtinta 
komisija, remdamasi praktikos vertinimo rezultatais. 

 
4. Licenzijos galiojimas. 

4.1. Teis÷jo licenzija galioja 3 metus nuo išdavimo. Galiojimo laikui pasibaigus, licencija 
atnaujinama, pateikus duomenis apie praktinį darbą varžybose. 

 
5. Paraiškų teikimo tvarka.  

5.1. Kandidatai, norintys dalyvauti programoje, pateikia raštišką paraišką LŽSS (Kedrų 6, 
LT – 03117, Vilnius) arba el. paštu  informacija@equestrian.lt. 

5.2. Nustatytos formos knygel÷ su duomenimis apie atliktą praktiką ir kiekvienų varžybų 
Vyr. teis÷jo raštiškas praktikos įvertinimas teikiamas LŽSS (Kedrų 6, LT– 03117, 
Vilnius). 

 
6. Kandidatų ir LŽSS teis÷s ir pareigos. 

6.1. Užsiregistravusiam kandidatui LŽSS teikia informaciją apie Lietuvoje vykstančias 
varžybas, kuriose galima atlikti praktiką, įteikia Teis÷jo ( kandidato į teis÷jus) knygelę. 

6.2. Kandidatas dalyvauja programoje savo sąskaita, yra pilnai atsakingi už praktikos 
planavimą ir organizavimą. 

 

 


