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KONKŪRŲ DISCIPLINOS RAITELIO MĖGĖJO STATUSO 

APIBRĖŽIMAS 

 

1. Raitelio mėgėjo statusas suteikiamas tam raiteliui, kuris pasirašo oficialią LŽSF formą, kurioje patvirtina, 
kad jojimas jam/jai yra laisvalaikio praleidimo forma, pramoga, kad jis/ji negauna pajamų jodama(s) 
kitų asmenų žirgus, vesdama(s) jojimo pamokas bei treniruotes, jodama(s) rėmėjų žirgus bei neužsiima 
jojimo veikla reklamos ar komerciniais tikslais. Raitelis gali pirkti bei parduoti žirgus ne komerciniais 
tikslais, taip pat gauti piniginius prizus jei tai nėra pagrindinis jo/jos pajamų šaltinis, bet negali užsiimti 

žirgų perpardavinėjimu, jų ruošimu pardavimui. 

2. Raitelis privalo būti to žirgo su kuriuo dalyvauja varžybose savininkas arba žirgas privalo priklausyti 
raitelio artimiems šeimos nariams. 

3. Raitelis mėgėjas privalo įsigyti LŽSF raitelio mėgėjo licenciją. 

4. Raitelis mėgėjas gali dalyvauti raitelių mėgėjų užskaitos konkūruose nuo tų kalendorinių metų pradžios, 
kuriais jam/jai sukanka 22 m. 

5. Raiteliams mėgėjams LŽSF organizuojamose konkūrų varžybose gali būti vykdomos rungtys, kurių 
aukštis nuo 60 cm iki 125 cm.  

6. Lietuvos konkūrų čempionate raiteliai mėgėjai yra skirstomi į dvi grupes: 

I raitelių mėgėjų grupė: 90 – 100 cm 
II raitelių mėgėjų grupė: 110 – 120 cm 

Raiteliai mėgėjai tame pačiame čempionate gali kovoti dėl čempiono titulo tik vienoje pasirinktoje 
raitelių mėgėjų grupėje. 

7. Raitelio mėgėjo statusas einamaisiais metais prarandamas sudalyvavus konkūre, kurio aukštis yra 130 
cm ir daugiau. 

8. Raitelis mėgėjas, praradęs mėgėjo statusą, jį gali susigrąžinti sekančių metų sausio 1 d. su sąlyga, kad 
tai datai jis atitinka visus raitelio mėgėjo statusui keliamus reikalavimus. 

9. Raiteliai mėgėjai jiems skirtuose LŽSF organizuojamų varžybų konkūruose su prierašu „Raiteliai 
mėgėjai“ gali dalyvauti su žirgais, kurie yra 6 m. ir vyresni. Raiteliai, norintys dalyvauti užskaitoje su 5 
m. žirgais, privalo pateikti prašymą LŽSF (info@equestrian.lt) su dueto rezultatais. Pateikiamų rezultatų 
konkūrų aukštis privalo atitikti užskaitos reikalavimus, o dueto užfiksuotas rezultatas turi būti ne 
daugiau kaip 4 baudos taškai, bent dviejuose skirtingų varžybų konkūruose. 

10. Atvirų klasių konkūruose raiteliai mėgėjai gali dalyvauti su žirgais, kurių amžius atitinka tam konkūrui 
keliamus reikalavimus (ne jaunesniais kaip 4 m. žirgais). 


