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LIETUVOS KONKŪRŲ UŽDARŲ PATALPŲ ČEMPIONATO NUOSTATAI

STILIAUS KONKŪRAI
Paskutinius keletą metų stiliaus konkūrai buvo vykdomi tik vienose varžybose per metus – Lietuvos konkūrų
čempionate. Stiliaus taisyklės nebuvo atnaujintos ar peržiūrėtos jau daugelį metų, nuo jų vertimo iš vokiečių kalbos
ir jose aprašytos vertinimo gairės nėra pakankamai aiškios. Stiliaus konkūrų teisėjų ruošimo tvarka, medžiaga bei
licencijavimas taip pat nėra numatytas. Dėl šios priežąsties kas met Čempionate kildavo daug nepasitenkinimo, ginčų
ir neaiškumo dėl jojimo stiliaus bei žirgo stiliaus vertinimo. Organizatoriui pakvietus užsienio teisėjus, susiduriame
su ta pačia problema, kadangi jiems atvykus iš skirtingų šalių, kiekvienas iš jų teisėjauja pagal savo šalyje taikomą
praktiką, vadinasi skiriami balai negali būti objektyviai palyginami.
Dėl šios priežasties LŽSF konkūrų komitetas nusprendė, kad 2022 m. Atvirame Lietuvos konkūrų čempionate stiliaus
konkūrai nebus vykdomi. Tačiau, atsižvelgiant į 2022 m. balandžio mėnesį vykdytos apklausos rezultatus, kurie
parodė, kad daugiau nei 70% anketą užpildžiusių žmonių palaiko stiliaus konkūrus jaunų žirgų užskaitose ir daugiau
nei 80% jaunų raitelių užskaitose, buvo nuspręsta jog, LŽSF konkūrų komitetas peržiūrės Vakarų Europos šalyse
taikomas stiliaus konkūrų taisykles jauniems raiteliams bei jauniems žirgams ir pasirinkus geriausią variantą, bus
atliekamas šio varianto pritaikymas Lietuvoje vykdomoms rungtys bei taisyklių vertimas į lietuvių kalbą. Taip pat bus
paruoštos stiliaus konkūrų teisėjų rengimo bei licencijavimo gairės, bei parengti mokymai su specialistu iš atitinkamos
šalies, kurios pavyzdžiu bus nuspręsta naudotis.
Planuojama stiliaus taisyklių parengimo data – 2023 m. sausio 1 d.

JAUNŲ RAITELIŲ ČEMPIONATO UŽSKAITOS
FEI vykdomuose renginiuose jaunučių užskaita yra neegzistuojanti ir jauni raiteliai pagal amžių gali dalyvauti varžytis
tokiose grupėse:
Vaikai
Poni klasės žirgai
Jauniai
Jaunimas

12-14
12-16
14-18
16-21

m.
m.
m.
m.

LŽSF siekiant suformuoti atitinkamas rinktines ir motyvuoti jaunus raitelius sudalyvauti Europos Čempionate, LŽSF
konkūrų komitetas nusprendė Atvirame Lietuvos konkūrų čempionate panaikinti pereinamąją jaunučių užskaitą ir
susikoncentruoti į vaikų bei jaunių užskaitų konkūrų vykdymą.
Taip pat buvo nuspręsta pakelti vaikų užskaitos aukščius į artimesnius tiems, kurie yra šokami Europos Čempionate,
tai yra – 110-115-120 cm, taip leidžiant vaikų rinktinės atstovams ir į ją kandidatuojantiems vaikams varžytis
atitinkamame lygyje.
Visgi, siekiant, kad jauni raiteliai, kurie šiuo metu neturi galimybių šokti atitinkamų vaikų bei jaunių užskaitos
reikalavimus atitinkančių konkūrų, Čempionate turėtų galimybę varžytis savo amžiaus grupėse ir taip tobulinti savo
jojimo įgūdžius, buvo nuspręsta į Čempionato programą įtraukti Vaikų bei Jaunių mažojo rato užskaitas, kuriose bus
renkamas geriausias turo raitelis bei II-III vietos prizininkai (ne čempionato užskaita). Vaikų mažojo rato užskaitoje
kliūčių aukštis sieks 90-95-100 cm, o jaunių mažojo rato užskaitoje 105-110-115 cm.
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