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ĮŽANGA 

Lietuvos žirginio sporto federacijos (toliau–LŽSF) oficialių asmenų rengimo programa konkūrų disciplinai yra paremta 
galiojančiomis FEI ir LŽSF taisyklėmis bei nuostatais taikomais nacionalinėse varžybose. Šios programos pagrindinis 
tikslas, užtikrinti, kad visi nacionalinę kategoriją turintys oficialūs asmenys tinkamai taikytų taisykles Lietuvoje 
vykstančiose konkūrų varžybose, laikydami žirgo gerovę pagrindiniu prioritetu atliekant savo pareigas. 

LŽSF numatyti oficialių asmenų lygiai yra skirti ugdyti jaunus oficialius asmenis ir nuosekliai kelti jų kvalifikaciją, 
pradedant nuo pagrindų ir palaipsniui mokant specializuotų funkcijų, susijusių su atitinkamu oficialaus asmens lygiu. 
Lietuvoje konkūrų disciplinos oficialiems asmenims (teisėjams, stiuardams, maršrutų dizaineriams) iš pradžių yra 
suteikiamas 1 lygis (L1), kurį įgyjus, asmuo, baigęs atitinkamus mokymus ir įvykdęs keliamus reikalavimus, gali įgyti 
aukštesnį lygį. 

LŽSF konkūrų disciplinos oficialūs asmenys privalo laikytis galiojančio etikos kodekso ir veikti pagal tuo metu 
galiojančias FEI ir LŽSF taisykles bei nuostatus, taip pat nuolatos atnaujinti savo žinias apie taisyklėse padarytus 
pakeitimus bei žirgo gerovės klausimus. 

LŽSF patvirtintas konkūrų disciplinos oficialių asmenų sąrašas su jų lygiais yra skelbiamas LŽSF internetinėje 
svetainėje ir viešai prieinamas varžybų organizatoriams bei kitiems su žirginiu sportu susijusiems asmenims. 
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KANDIDATAS Į TEISĖJUS 

REIKALAVIMAI 

Asmuo norintis tapti kandidatu į konkūrų teisėjus ir pradėti vykdyti praktiką privalo: 

● būti ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus; 

● būti geros reputacijos; 

● neturėti galiojančių sankcijų paskirtų Lietuvos žirginio sporto federacijos; 

● pateikti laisvos formos prašymą LŽSF, pridedant amžių patvirtinančio dokumento kopiją. 

 

MOKYMŲ PROGRAMA 

Kandidatams į teisėjus rekomenduojama išklausyti: 

● LŽSF seminarą pradedantiesiems teisėjams. 

 

STATUSO SUTEIKIMAS 

Kandidatai pateikę prašymą ir patvirtinti LŽSF Valdybos yra įtraukiami į LŽSF konkūrų disciplinos kandidatų į oficialius 
asmenis sąrašą. Kandidatų sąrašas yra skelbiamas LŽSF internetinėje svetainėje. 

 

PAREIGOS LŽSF VARŽYBOSE 

Kandidatai įtraukti į LŽSF konkūrų disciplinos kandidatų į oficialius asmenis sąrašą LŽSF organizuojamose varžybose 
gali užimti tokias pareigas: 

● Teisėjų kolegijos sekretorius visų lygių varžybose. 

 

REIKALAVIMAI STATUSUI IŠLAIKYTI 

Kandidatas į teisėjus yra išbraukiamas iš sąrašo jei per dvejus metus nuo įtraukimo į LŽSF konkūrų disciplinos 
kandidatų į oficialius asmenis sąrašą nepradėjo vykdyti reikalavimų 1 lygio konkūrų teisėjo statusui įgyti. 
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1 LYGIO KONKŪRŲ TEISĖJAS (L1) 

REIKALAVIMAI 

Asmuo norintis įgyti 1 lygio konkūrų teisėjo statusą privalo: 

● būti geros reputacijos; 

● neturėti galiojančių sankcijų paskirtų Lietuvos žirginio sporto federacijos; 

● būti susipažinęs su FEI konkūrų taisyklėmis, Bendraisiais nuostatais, Veterinariniais reikalavimais, Stiuardų 
vadovu bei jo priedais, FEI elgesio kodeksu žirgo gerovei užtikrinti; 

● laikytis galiojančio etikos kodekso ir veikti pagal tuo metu galiojančias FEI ir LŽSF taisykles bei nuostatus; 

● per paskutinius 2 metus būti dirbęs teisėjų kolegijos sekretoriumi ne mažiau kaip 5 nacionalinėse LTU2* 
arba aukštesnio lygio varžybose su L3 arba aukštesnio lygio konkūrų teisėju; 

● pabaigti LŽSF 1 lygio konkūrų teisėjų kursus. 

 

MOKYMŲ PROGRAMA 

Asmenims norintiems įgyti 1 lygio konkūrų teisėjo statusą privaloma pabaigti LŽSF 1 lygio konkūrų teisėjų kursus. 
Šiuos kursus gali vesti LŽSF patvirtinti L3 lygio arba tarptautinio lygio konkūrų teisėjai. Kursai yra vykdomi 2 dienų 
formatu: 

● 1 diena: teorija 

● 2 diena: teorija, egzaminas raštu, egzaminas žodžiu 

1 lygio konkūrų teisėjų kursai gali būti vykdomi gyvai arba nuotoliniu būdu. 

 

STATUSO SUTEIKIMAS 

Kandidatai išlaikę 1 lygio konkūrų teisėjų egzaminą bei įvykdę visus reikalavimus yra įtraukiami į LŽSF konkūrų 
disciplinos oficialių asmenų sąrašą.  Šis sąrašas yra skelbiamas LŽSF internetinėje svetainėje. 

 

PAREIGOS LŽSF VARŽYBOSE 

1 lygio konkūrų teisėjai įtraukti į LŽSF konkūrų disciplinos oficialių asmenų sąrašą LŽSF organizuojamose varžybose 
gali užimti tokias pareigas: 

● Vyriausiasis teisėjas LTU1* lygio varžybose; 

● Teisėjų kolegijos narys LTU1* bei LTU2* lygio varžybose; 

● Teisėjų kolegijos sekretorius visų lygių varžybose. 

 

REIKALAVIMAI STATUSUI IŠLAIKYTI 

1 lygio konkūrų teisėjas, norėdamas išlaikyti savo statusą privalo: 

● būti dirbęs teisėjų kolegijos nariu (įtrauktas į oficialią varžybų programą) ne mažiau kaip 3-iose 
nacionalinėse LŽSF varžybose per paskutinius 3 metus. Šis reikalavimas pirmą kartą tikrinamas po 3 metų 
nuo tos datos, kai asmeniui buvo suteiktas 1 lygio konkūrų teisėjo statusas; 

● kas 3 metus išklausyti LŽSF konkūrų teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarą. 

1 lygio teisėjai, kurie per slenkantį 3 metų periodą nėra dirbę teisėjų kolegijos nariais bent 3-iose nacionalinėse 
varžybose privalo išklausyti LŽSF konkūrų teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarą iki sekančių metų pabaigos. 
Neišklausius šio seminaro iki sekančių metų pabaigos 1 lygio teisėjas yra išbraukiamas iš LŽSF konkūrų disciplinos 
oficialių asmenų sąrašo. 
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2 LYGIO KONKŪRŲ TEISĖJAS (L2) 

REIKALAVIMAI 

Asmuo norintis įgyti 2 lygio konkūrų teisėjo statusą privalo: 

● būti geros reputacijos; 

● neturėti galiojančių sankcijų paskirtų Lietuvos žirginio sporto federacijos; 

● laikytis galiojančio etikos kodekso ir veikti pagal tuo metu galiojančias FEI ir LŽSF taisykles bei nuostatus; 

● per paskutinius 2 metus būti dirbęs teisėjų kolegijos nariu ne mažiau kaip 5 nacionalinėse LŽSF varžybose, 
iš kurių ne mažiau kaip 3 privalo būti LTU2* lygio; 

● pateikti rekomendaciją, kurią parašė L3 arba aukštesnio lygio konkūrų teisėjas. Kandidatas į 2 lygio teisėjus 
privalo su rekomendaciją parašiusiu teisėju būti kartu dirbęs teisėjų kolegijos nariu bent vienose varžybose; 

● pabaigti LŽSF 2 lygio konkūrų teisėjų kursus. 

 

MOKYMŲ PROGRAMA 

Asmenims norintiems įgyti 2 lygio konkūrų teisėjo statusą privaloma pabaigti LŽSF 2 lygio konkūrų teisėjų kursus. 
Šiuos kursus gali vesti LŽSF patvirtinti L3 lygio arba tarptautinio lygio konkūrų teisėjai. Kursai yra vykdomi 2 dienų 
formatu: 

● 1 diena: teorija 

● 2 diena: teorija, egzaminas raštu, egzaminas žodžiu 

2 lygio konkūrų teisėjų kursai gali būti vykdomi gyvai arba nuotoliniu būdu. 

 

STATUSO SUTEIKIMAS 

Kandidatų išlaikiusių 2 lygio konkūrų teisėjų egzaminą bei įvykdžiusių visus reikalavimus 1-asis lygis LŽSF konkūrų 
disciplinos oficialių asmenų sąraše yra pakeičiamas į 2-ąjį lygį.  Šis sąrašas yra skelbiamas LŽSF internetinėje 
svetainėje. 

 

PAREIGOS LŽSF VARŽYBOSE 

2 lygio konkūrų teisėjai įtraukti į LŽSF konkūrų disciplinos oficialių asmenų sąrašą LŽSF organizuojamose varžybose 
gali užimti tokias pareigas: 

● Vyriausiasis teisėjas LTU1* bei LTU2* lygio varžybose; 

● Teisėjų kolegijos narys LTU1* - LTU3* lygio varžybose bei nacionaliniuose čempionatuose; 

● Teisėjų kolegijos sekretorius visų lygių varžybose. 

 

REIKALAVIMAI STATUSUI IŠLAIKYTI 

2 lygio konkūrų teisėjas, norėdamas išlaikyti savo statusą privalo: 

● būti dirbęs teisėjų kolegijos nariu (įtrauktas į oficialią varžybų programą) ne mažiau kaip 3-iose 
nacionalinėse LŽSF varžybose per paskutinius 3 metus; 

● kas 3 metus išklausyti LŽSF konkūrų teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarą. 

2 lygio teisėjai, kurie per slenkantį 3 metų periodą nėra dirbę teisėjų kolegijos nariu bent 3-iose nacionalinėse 
varžybose privalo išklausyti LŽSF konkūrų teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarą iki sekančių metų pabaigos. 
Neišklausius šio seminaro iki sekančių metų pabaigos, teisėjo lygis yra pakeičiamas į 1-ąjį.  
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3 LYGIO KONKŪRŲ TEISĖJAS (L3) 

REIKALAVIMAI 

Asmuo norintis įgyti 3 lygio konkūrų teisėjo statusą privalo: 

● būti geros reputacijos; 

● neturėti galiojančių sankcijų paskirtų Lietuvos žirginio sporto federacijos; 

● laikytis galiojančio etikos kodekso ir veikti pagal tuo metu galiojančias FEI ir LŽSF taisykles bei nuostatus; 

● per paskutinius 2 metus būti dirbęs teisėjų kolegijos nariu ne mažiau kaip 5 nacionalinėse LŽSF varžybose, 
iš kurių ne mažiau kaip 3 privalo būti LTU3* arba aukštesnio lygio; 

● per paskutinius 2 metus būti dirbęs vyr. teisėju ne mažiau kaip 2 nacionalinėse LTU2* lygio LŽSF varžybose; 

● pateikti dvi rekomendacijas, kurias parašė L3 arba aukštesnio lygio konkūrų teisėjai. Kandidatas į 3 lygio 
teisėjus privalo su rekomendaciją parašiusiais teisėjais būti kartu dirbęs teisėjų kolegijos nariu bent vienose 
varžybose; 

● pabaigti LŽSF 3 lygio konkūrų teisėjų kursus. 

 

MOKYMŲ PROGRAMA 

Asmenims norintiems įgyti 3 lygio konkūrų teisėjo statusą privaloma pabaigti LŽSF 3 lygio konkūrų teisėjų kursus. 
Šiuos kursus gali vesti tarptautinio lygio konkūrų teisėjai. Kursai yra vykdomi 3 dienų formatu: 

● 1 diena: teorija 

● 2 diena: teorija 

● 3 diena: teorija, egzaminas raštu, egzaminas žodžiu 

3 lygio konkūrų teisėjų kursai gali būti vykdomi tik gyvai. 

 

STATUSO SUTEIKIMAS 

Kandidatų išlaikiusių 3 lygio konkūrų teisėjų egzaminą bei įvykdžiusių visus reikalavimus 2-asis lygis LŽSF konkūrų 
disciplinos oficialių asmenų sąraše yra pakeičiamas į 3-ąjį lygį.  Šis sąrašas yra skelbiamas LŽSF internetinėje 
svetainėje. 

 

PAREIGOS LŽSF VARŽYBOSE 

3 lygio konkūrų teisėjai įtraukti į LŽSF konkūrų disciplinos oficialių asmenų sąrašą LŽSF organizuojamose varžybose 
gali užimti tokias pareigas: 

● Vyriausiasis teisėjas LTU1* - LTU3* lygio varžybose bei nacionaliniuose čempionatuose; 

● Teisėjų kolegijos narys LTU1* - LTU3* lygio varžybose bei nacionaliniuose čempionatuose; 

● Teisėjų kolegijos narys CSI1*/CSIYH1*/CSIY-B/CSIJ-B/CSICh-B/CSIV-B/CSIAm-B. Su sąlyga, kad teisėjas 
turi anglų kalbos pagrindus ir gali susikalbėti su kolegomis; 

● Teisėjų kolegijos sekretorius visų lygių varžybose. 

 

REIKALAVIMAI STATUSUI IŠLAIKYTI 

3 lygio konkūrų teisėjas, norėdamas išlaikyti savo statusą privalo: 

● būti dirbęs teisėjų kolegijos nariu (įtrauktas į oficialią varžybų programą) ne mažiau kaip 3-iose LTU3* lygio 
nacionalinėse LŽSF varžybose ir/arba nacionaliniuose čempionatuose per paskutinius 3 metus; 

● kas 3 metus išklausyti LŽSF konkūrų teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarą. 

3 lygio teisėjai, kurie per slenkantį 3 metų periodą nėra dirbę teisėjų kolegijos nariu bent 3-iose LTU3* lygio 
nacionalinėse varžybose ir/arba čempionatuose yra automatiškai perkeliami į 2-ąjį lygį.  
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FEI 1 LYGIO KONKŪRŲ TEISĖJAS (FEI LEVEL 1) 

REIKALAVIMAI 

Asmuo norintis įgyti FEI 1 lygio konkūrų teisėjo statusą privalo: 

● būti geros reputacijos; 

● neturėti galiojančių sankcijų paskirtų Lietuvos žirginio sporto federacijos; 

● laikytis galiojančio etikos kodekso ir veikti pagal tuo metu galiojančias FEI ir LŽSF taisykles bei nuostatus; 

● turėti L3 lygio konkūrų teisėjo statusą ne mažiau kaip 1 metus; 

● gauti LŽSF leidimą dalyvauti kursuose skirtuose tarptautinei teisėjo kategorijai gauti; 

● pabaigti nuotolinius FEI konkūrų pagrindų kursus (Jumping Foundation Course); 

● išlaikyti FEI anglų kalbos testą A2 arba aukštesniu lygiu; 

● pateikti dvi rekomendacijas, kurias parašė FEI Level 2 arba aukštesnio lygio konkūrų teisėjai. Kandidatas į 
FEI 1 lygio teisėjus privalo su rekomendaciją parašiusiais teisėjais būti kartu dirbęs teisėjų kolegijos nariu 
bent vienose varžybose; 

● pabaigti nuotolinius FEI 1 lygio teisėjų kursus (FEI Level 1 Judges course) 

 

MOKYMŲ PROGRAMA 

Numatyta FEI. 

 

PAREIGOS LŽSF VARŽYBOSE 

FEI 1 lygio konkūrų teisėjai įtraukti į LŽSF konkūrų disciplinos oficialių asmenų sąrašą LŽSF organizuojamose 
varžybose gali užimti tokias pačias pareigas kaip ir L3 lygio konkūrų teisėjai. Tarptautinėse varžybose šie teisėjai 
gali užimti tokias pareigas, kurias jiem leidžia užimti FEI Konkūrų taisyklių artikulas 259. 
 

REIKALAVIMAI STATUSUI IŠLAIKYTI 

Numatyta FEI.  
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KONKŪRŲ TEISĖJŲ PAREIGŲ APRAŠYMAS 

TEISĖJŲ KOLEGIJOS SEKRETORIUS 

Teisėjų kolegijos sekretorius varžybose yra atsakingas už rankinio protokolo pildymą. Teisėjų kolegijos sekretorius 
privalo: 

● pildytį rankinį rungties protokolą; 

● atitinkamai pasiruošti varžyboms, peržiūrėti varžybų, kuriose dirba programą. 

 

TEISĖJŲ KOLEGIJOS NARYS 

Teisėjų kolegijos narys varžybose yra atsakingas už techninį varžybų pravedimą ir sąlygų patvirtintų varžybų 
programoje įvykdymą. Teisėjų kolegijos narys privalo: 

● veikti pagal FEI ir LŽSF taisykles bei nuostatus; 

● atitinkamai pasiruošti varžyboms, peržiūrėti varžybų, kuriose dirba programą; 

● atlikti tiesiogines teisėjo pareigas, teisėjaujant konkūruose; 

● atlikti maršruto patikrą, bendradarbiaujant su maršrutų dizaineriu ištaisyti pastebėtus neatitikimus; 

● išmanyti taisykles susijusias su leidžiamu inventoriumi ir teisingu jo panaudojimu. 

 

VYRIAUSIASIS TEISĖJAS 

Vyr. teisėjui varžybose tenka bendra atsakomybė, kad varžybose būtų vadovaujamasi galiojančiais FEI ir LŽSF 
taisyklėmis bei nuostatais, būtų vykdomos sąlygos numatytos varžybų programoje, visos rungtys būtų vykdomos 
pagal joms keliamus techninius reikalavimus. Vyr. teisėjas taip pat yra atsakingas už tai, kad būtų palaikomas 
nuolatinis oficialių asmenų komandos bei kitų suinteresuotų šalių bendradarbiavimas, siekiant užtikrinti renginio 
pravedimą geriausiomis įmanomomis sąlygomis. Vyr. teisėjas privalo: 

● veikti pagal FEI ir LŽSF taisykles bei nuostatus; 

● atitinkamai pasiruošti varžyboms, peržiūrėti varžybų, kuriose dirba programą; 

● atlikti tiesiogines teisėjo pareigas, teisėjaujant konkūruose; 

● atlikti maršruto patikrą, bendradarbiaujant su maršrutų dizaineriu ištaisyti pastebėtus neatitikimus; 

● išmanyti taisykles susijusias su leidžiamu inventoriumi ir teisingu jo panaudojimu; 

● paruošti darbo grafiką teisėjų kolegijai; 

● paruošti varžybų tvarkaraštį arba patikrinti tvarkaraštį paruoštą varžybų sekretoriato; 

● prižiūrėti, kad būtų laikomasi varžybų tvarkaraščio, rungtys pradedamos numatytu laiku; 

● prižiūrėti, kad rungtys būtų vykdomos pagal joms keliamus techninius reikalavimus; 

● prižiūrėti, kad būtų vykdomos sąlygos numatytos varžybų programoje; 

● prižiūrėti, kad būtų vadovaujamasi galiojančiais FEI ir LŽSF taisyklėmis bei nuostatais; 

● užtikrinti, kad rungčių piniginiai prizai būtų teisingai padalijami raiteliams, remiantis LŽSF konkūrų piniginio 

prizo skirstymo lentele; 

● užtikrinti nuolatinį bendradarbiavimą tarp oficialių asmenų komandos bei kitų suinteresuotų šalių; 

● padėti organizatoriui spręsti su varžybomis susijusius klausimus; 

● spręsti kilusius konfliktus. 
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KANDIDATAS Į STIUARDUS 

REIKALAVIMAI 

Asmuo norintis tapti kandidatu į konkūrų stiuardus ir pradėti vykdyti praktiką privalo: 

● būti ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus; 

● būti geros reputacijos; 

● neturėti galiojančių sankcijų paskirtų Lietuvos žirginio sporto federacijos; 

● pateikti laisvos formos prašymą LŽSF, pridedant amžių patvirtinančio dokumento kopiją. 

 

MOKYMŲ PROGRAMA 

Kandidatams į stiuardus rekomenduojama išklausyti: 

● LŽSF seminarą pradedantiesiems stiuardams. 

 

STATUSO SUTEIKIMAS 

Kandidatai pateikę prašymą ir patvirtinti LŽSF Valdybos yra įtraukiami į LŽSF konkūrų disciplinos kandidatų į oficialius 
asmenis sąrašą. Kandidatų sąrašas yra skelbiamas LŽSF internetinėje svetainėje. 

 

PAREIGOS LŽSF VARŽYBOSE 

Kandidatai įtraukti į LŽSF konkūrų disciplinos kandidatų į oficialius asmenis sąrašą LŽSF organizuojamose varžybose 
gali užimti tokias pareigas: 

● Stiuardas - praktikantas visų lygių varžybose. 

 

REIKALAVIMAI STATUSUI IŠLAIKYTI 

Kandidatas į stiuardus yra išbraukiamas iš sąrašo jei per dvejus metus nuo įtraukimo į LŽSF konkūrų disciplinos 
kandidatų į oficialius asmenis sąrašą nepradėjo vykdyti reikalavimų 1 lygio konkūrų stiuardo statusui įgyti. 
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1 LYGIO KONKŪRŲ STIUARDAS (L1) 

REIKALAVIMAI 

Asmuo norintis įgyti 1 lygio konkūrų stiuardo statusą privalo: 

● būti geros reputacijos; 

● neturėti galiojančių sankcijų paskirtų Lietuvos žirginio sporto federacijos; 

● būti susipažinęs su FEI konkūrų taisyklėmis, Bendraisiais nuostatais, Veterinariniais reikalavimais, Stiuardų 
vadovu bei jo priedais, FEI elgesio kodeksu žirgo gerovei užtikrinti; 

● laikytis galiojančio etikos kodekso ir veikti pagal tuo metu galiojančias FEI ir LŽSF taisykles bei nuostatus; 

● per paskutinius 2 metus būti dirbęs stiuardu - praktikantu ne mažiau kaip 3 nacionalinėse LTU2* arba 
aukštesnio lygio varžybose su L2 arba aukštesnio lygio konkūrų stiuardu; 

● pabaigti LŽSF 1 lygio konkūrų stiuardų kursus. 

 

MOKYMŲ PROGRAMA 

Asmenims norintiems įgyti 1 lygio konkūrų stiuardo statusą privaloma pabaigti LŽSF 1 lygio konkūrų stiuardų kursus. 
Šiuos kursus gali vesti LŽSF patvirtinti L3 lygio arba tarptautinio lygio konkūrų stiuardai. Kursai yra vykdomi 2 dienų 
formatu: 

● 1 diena: teorija 

● 2 diena: teorija, egzaminas raštu, egzaminas žodžiu 

1 lygio konkūrų stiuardų kursai gali būti vykdomi gyvai arba nuotoliniu būdu. 

 

STATUSO SUTEIKIMAS 

Kandidatai išlaikę 1 lygio konkūrų stiuardų egzaminą bei įvykdę visus reikalavimus yra įtraukiami į LŽSF konkūrų 
disciplinos oficialių asmenų sąrašą.  Šis sąrašas yra skelbiamas LŽSF internetinėje svetainėje. 

 

PAREIGOS LŽSF VARŽYBOSE 

1 lygio konkūrų stiuardai įtraukti į LŽSF konkūrų disciplinos oficialių asmenų sąrašą LŽSF organizuojamose varžybose 
gali užimti tokias pareigas: 

● Vyriausiasis stiuardas LTU1* lygio varžybose; 

● Stiuardas LTU1* - LTU3* lygio varžybose. 

 

REIKALAVIMAI STATUSUI IŠLAIKYTI 

1 lygio konkūrų stiuardas, norėdamas išlaikyti savo statusą privalo: 

● būti dirbęs stiuardu (įtrauktas į oficialią varžybų programą) ne mažiau kaip 3-iose nacionalinėse LŽSF 
varžybose per paskutinius 3 metus. Šis reikalavimas pirmą kartą tikrinamas po 3 metų nuo tos datos, kai 
asmeniui buvo suteiktas 1 lygio konkūrų stiuardo statusas; 

● kas 3 metus išklausyti LŽSF konkūrų stiuardų kvalifikacijos kėlimo seminarą. 

1 lygio stiuardai, kurie per slenkantį 3 metų periodą nėra dirbę stiuardu bent 3-iose nacionalinėse varžybose privalo 
išklausyti LŽSF konkūrų stiuardų kvalifikacijos kėlimo seminarą iki sekančių metų pabaigos. Neišklausius šio seminaro 
iki sekančių metų pabaigos 1 lygio stiuardas yra išbraukiamas iš LŽSF konkūrų disciplinos oficialių asmenų sąrašo. 
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2 LYGIO KONKŪRŲ STIUARDAS (L2) 

REIKALAVIMAI 

Asmuo norintis įgyti 2 lygio konkūrų stiuardo statusą privalo: 

● būti geros reputacijos; 

● neturėti galiojančių sankcijų paskirtų Lietuvos žirginio sporto federacijos; 

● laikytis galiojančio etikos kodekso ir veikti pagal tuo metu galiojančias FEI ir LŽSF taisykles bei nuostatus; 

● per paskutinius 2 metus būti dirbęs stiuardu ne mažiau kaip 3 nacionalinėse LŽSF varžybose, iš kurių ne 
mažiau kaip 2 privalo būti LTU2* lygio; 

● pateikti rekomendaciją, kurią parašė L3 arba aukštesnio lygio konkūrų stiuardas. Kandidatas į 2 lygio 
stiuardus privalo su rekomendaciją parašiusiu stiuardu būti kartu dirbęs stiuardu bent vienose varžybose; 

● pabaigti LŽSF 2 lygio konkūrų stiuardų kursus. 

 

MOKYMŲ PROGRAMA 

Asmenims norintiems įgyti 2 lygio konkūrų stiuardo statusą privaloma pabaigti LŽSF 2 lygio konkūrų stiuardų kursus. 
Šiuos kursus gali vesti LŽSF patvirtinti L3 lygio arba tarptautinio lygio konkūrų stiuardai. Kursai yra vykdomi 2 dienų 
formatu: 

● 1 diena: teorija 

● 2 diena: teorija, egzaminas raštu, egzaminas žodžiu 

2 lygio konkūrų stiuardų kursai gali būti vykdomi gyvai arba nuotoliniu būdu. 

 

STATUSO SUTEIKIMAS 

Kandidatų išlaikiusių 2 lygio konkūrų stiuardų egzaminą bei įvykdžiusių visus reikalavimus 1-asis lygis LŽSF konkūrų 
disciplinos oficialių asmenų sąraše yra pakeičiamas į 2-ąjį lygį. Šis sąrašas yra skelbiamas LŽSF internetinėje 
svetainėje. 

 

PAREIGOS LŽSF VARŽYBOSE 

2 lygio konkūrų stiuardai įtraukti į LŽSF konkūrų disciplinos oficialių asmenų sąrašą LŽSF organizuojamose varžybose 
gali užimti tokias pareigas: 

● Vyriausiasis stiuardas LTU1* bei LTU2* lygio varžybose; 

● Stiuardas LTU1* - LTU3* lygio varžybose bei nacionaliniuose čempionatuose. 

 

REIKALAVIMAI STATUSUI IŠLAIKYTI 

2 lygio konkūrų stiuardas, norėdamas išlaikyti savo statusą privalo: 

● būti dirbęs stiuardu (įtrauktas į oficialią varžybų programą) ne mažiau kaip 3-iose nacionalinėse LŽSF 
varžybose per paskutinius 3 metus; 

● kas 3 metus išklausyti LŽSF konkūrų stiuardų kvalifikacijos kėlimo seminarą. 

2 lygio stiuardai, kurie per slenkantį 3 metų periodą nėra dirbę stiuardu bent 3-iose nacionalinėse varžybose privalo 
išklausyti LŽSF konkūrų stiuardų kvalifikacijos kėlimo seminarą iki sekančių metų pabaigos. Neišklausius šio seminaro 
iki sekančių metų pabaigos, stiuardo lygis yra pakeičiamas į 1-ąjį.  
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3 LYGIO KONKŪRŲ STIUARDAS (L3) 

REIKALAVIMAI 

Asmuo norintis įgyti 3 lygio konkūrų stiuardo statusą privalo: 

● būti geros reputacijos; 

● neturėti galiojančių sankcijų paskirtų Lietuvos žirginio sporto federacijos; 

● laikytis galiojančio etikos kodekso ir veikti pagal tuo metu galiojančias FEI ir LŽSF taisykles bei nuostatus; 

● per paskutinius 2 metus būti dirbęs stiuardu ne mažiau kaip 3 nacionalinėse LŽSF varžybose, iš kurių ne 
mažiau kaip 2 privalo būti LTU3* arba aukštesnio lygio; 

● per paskutinius 2 metus būti dirbęs vyr. stiuardu ne mažiau kaip 1 nacionalinėse LTU2* lygio LŽSF 
varžybose; 

● pateikti dvi rekomendacijas, kurias parašė L3 arba aukštesnio lygio konkūrų stiuardai. Kandidatas į 3 lygio 
stiuardus privalo su rekomendaciją parašiusiais stiuardais būti kartu dirbęs stiuardu bent vienose varžybose; 

● pabaigti LŽSF 3 lygio konkūrų stiuardų kursus. 

 

MOKYMŲ PROGRAMA 

Asmenims norintiems įgyti 3 lygio konkūrų stiuardo statusą privaloma pabaigti LŽSF 3 lygio konkūrų stiuardų kursus. 
Šiuos kursus gali vesti tarptautinio lygio konkūrų stiuardai. Kursai yra vykdomi 3 dienų formatu: 

● 1 diena: teorija 

● 2 diena: teorija ir praktika 

● 3 diena: teorija, egzaminas raštu, egzaminas žodžiu 

3 lygio konkūrų stiuardų kursai gali būti vykdomi tik gyvai. 

 

STATUSO SUTEIKIMAS 

Kandidatų išlaikiusių 3 lygio konkūrų stiuardų egzaminą bei įvykdžiusių visus reikalavimus 2-asis lygis LŽSF konkūrų 
disciplinos oficialių asmenų sąraše yra pakeičiamas į 3-ąjį lygį. Šis sąrašas yra skelbiamas LŽSF internetinėje 
svetainėje. 

 

PAREIGOS LŽSF VARŽYBOSE 

3 lygio konkūrų stiuardai įtraukti į LŽSF konkūrų disciplinos oficialių asmenų sąrašą LŽSF organizuojamose varžybose 
gali užimti tokias pareigas: 

● Vyriausiasis stiuardas LTU1* - LTU3* lygio varžybose bei nacionaliniuose čempionatuose; 

● Stiuardas LTU1* - LTU3* lygio varžybose bei nacionaliniuose čempionatuose; 

 

REIKALAVIMAI STATUSUI IŠLAIKYTI 

3 lygio konkūrų stiuardas, norėdamas išlaikyti savo statusą privalo: 

● būti dirbęs stiuardu (įtrauktas į oficialią varžybų programą) ne mažiau kaip 3-iose LTU3* lygio nacionalinėse 
LŽSF varžybose ir/arba nacionaliniuose čempiontuose per paskutinius 3 metus; 

● kas 3 metus išklausyti LŽSF konkūrų stiuardų kvalifikacijos kėlimo seminarą. 

3 lygio stiuardai, kurie per slenkantį 3 metų periodą nėra dirbę stiuardu bent 3-iose LTU3* lygio nacionalinėse 
varžybose ir/arba čempionatuose yra automatiškai perkeliami į 2-ąjį lygį.  
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FEI 1 LYGIO KONKŪRŲ STIUARDAS (FEI LEVEL 1) 

REIKALAVIMAI 

Asmuo norintis įgyti FEI 1 lygio konkūrų stiuardo statusą privalo: 

● būti geros reputacijos; 

● neturėti galiojančių sankcijų paskirtų Lietuvos žirginio sporto federacijos; 

● laikytis galiojančio etikos kodekso ir veikti pagal tuo metu galiojančias FEI ir LŽSF taisykles bei nuostatus; 

● gauti LŽSF leidimą dalyvauti kursuose skirtuose tarptautinei stiuardo kategorijai gauti; 

● pabaigti nuotolinius FEI konkūrų pagrindų kursus (Jumping Foundation Course); 

● išlaikyti FEI anglų kalbos testą A2 arba aukštesniu lygiu; 

● pateikti dvi rekomendacijas, kurias parašė FEI 1 arba aukštesnio lygio konkūrų stiuardai. Kandidatas į FEI 
1 lygio stiuardus privalo su rekomendaciją parašiusiais stiuardais būti kartu dirbęs stiuardu bent vienose 
varžybose; 

● pabaigti nuotolinius FEI 1 lygio stiuardų kursus (FEI Level 1 Stewards course) 

 

MOKYMŲ PROGRAMA 

Numatyta FEI. 

 

PAREIGOS LŽSF VARŽYBOSE 

FEI 1 lygio konkūrų stiuardai įtraukti į LŽSF konkūrų disciplinos oficialių asmenų sąrašą LŽSF organizuojamose 
varžybose gali užimti tokias pačias pareigas kaip ir L3 lygio konkūrų stiuardai. Tarptautinėse varžybose šie 
stiuardai gali užimti tokias pareigas, kurias jiem leidžia užimti FEI Konkūrų taisyklių artikulas 259. 
 

REIKALAVIMAI STATUSUI IŠLAIKYTI 

Numatyta FEI.  
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KONKŪRŲ STIUARDŲ PAREIGŲ APRAŠYMAS 

STIUARDAS - PRAKTIKANTAS 

Stiuardas praktikantas varžybose padeda stiuardų komandos nariams vykdyti jų tiesiogines pareigas. 
 

STIUARDAS 

Stiuardas varžybose yra atsakingas už tai, kad varžybose būtų užtikrinama žirgų gerovė, o visi dalyviai turėtų 
vienodas sąlygas varžytis tarpusavyje. Stiuardai varžybų organizatoriams padeda užkirsti kelią pažeidimams įvykti, 
o pastebėję vykdomus pažeidimus, įsikiša siekiant juos sustabdyti. Stiuardų komandos narys privalo:  

● veikti pagal FEI ir LŽSF taisykles bei nuostatus; 

● užtikrinti, kad su žirgais visų varžybų metu būtų elgiamasi užtikrinant jų gerovę, taip kaip to reikalauja FEI 
elgesio kodeksas žirgo gerovei užtikrinti; 

● prižiūrėti, kad varžybų aplinka būtų tinkama ir saugi; 

● prižiūrėti apšilimo aikštes; 

● užtikrinti, kad naudojamas inventorius atitiktų reikalavimus ir būtų naudojamas pagal paskirtį; 

● prižiūrėti, kad kliūčių konstrukcija atitiktų keliamus techninius reikalavimus; 

● vykdyti apsaugų ir bintų patikrą, kaip to reikalauja taisyklės; 

● padėti vykdyti veterinarinį patikrinimą (išvedimą); 

● atlikti patikras arklidėse bei jų teritorijoje; 

● pranešti apie bet kokius taisyklių pažeidimus vyr. stiuardui; 

 

VYRIAUSIASIS STIUARDAS 

Vyr.  stiuardas varžybose yra atsakingas už tai, kad varžybose būtų užtikrinama žirgų gerovė, o visi dalyviai turėtų 
vienodas sąlygas varžytis tarpusavyje, taip pat už stiuardų komandos darbo organizavimą. Vyr. stiuardas privalo:  

● veikti pagal FEI ir LŽSF taisykles bei nuostatus; 

● užtikrinti, kad su žirgais visų varžybų metu būtų elgiamasi užtikrinant jų gerovę, taip kaip to reikalauja FEI 
elgesio kodeksas žirgo gerovei užtikrinti; 

● prižiūrėti, kad varžybų aplinka būtų tinkama ir saugi; 

● prižiūrėti apšilimo aikštes; 

● užtikrinti, kad naudojamas inventorius atitiktų reikalavimus ir būtų naudojamas pagal paskirtį; 

● prižiūrėti, kad kliūčių konstrukcija atitiktų keliamus techninius reikalavimus; 

● vykdyti apsaugų ir bintų patikrą, kaip to reikalauja taisyklės; 

● organizuoti veterinarinio patikrinimo (išvedimo) vykdymą; 

● atlikti patikras arklidėse bei jų teritorijoje; 

● pranešti apie bet kokius taisyklių pažeidimus vyr. stiuardui;  

● organizuoti stiuardų komandos darbą, paruošti darbo grafikus; 

● konsultuoti ir padėti mažiau patyrusiems stiuardams; 

● pranešti varžybų vyr. teisėjui apie užfiksuotus pažeidimus, nutikusius incidentus; 

● bendradarbiauti su kitais oficialiais asmenimis, varžybų organizatoriais, veterinarais ir t.t. 
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KANDIDATAS Į MARŠRUTŲ DIZAINERIUS 

REIKALAVIMAI 

Asmuo norintis tapti kandidatu į konkūrų maršrutų dizainerius ir pradėti vykdyti praktiką privalo: 

● būti ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus; 

● būti geros reputacijos; 

● neturėti galiojančių sankcijų paskirtų Lietuvos žirginio sporto federacijos; 

● pateikti laisvos formos prašymą LŽSF, pridedant amžių patvirtinančio dokumento kopiją. 

 

MOKYMŲ PROGRAMA 

Kandidatams į maršrutų dizainerius rekomenduojama išklausyti: 

● LŽSF seminarą pradedantiesiems maršrutų dizaineriams. 

 

STATUSO SUTEIKIMAS 

Kandidatai pateikę prašymą ir patvirtinti LŽSF Valdybos yra įtraukiami į LŽSF konkūrų disciplinos kandidatų į oficialius 
asmenis sąrašą. Kandidatų sąrašas yra skelbiamas LŽSF internetinėje svetainėje. 

 

PAREIGOS LŽSF VARŽYBOSE 

Kandidatai įtraukti į LŽSF konkūrų disciplinos kandidatų į oficialius asmenis sąrašą LŽSF organizuojamose varžybose 
gali užimti tokias pareigas: 

● Aikštės darbuotojas. 

 

REIKALAVIMAI STATUSUI IŠLAIKYTI 

Kandidatas į maršrutų dizainerius yra išbraukiamas iš sąrašo jei per dvejus metus nuo įtraukimo į LŽSF konkūrų 
disciplinos kandidatų į oficialius asmenis sąrašą nepradėjo vykdyti reikalavimų 1 lygio konkūrų maršrutų dizainerio 
statusui įgyti. 
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1 LYGIO KONKŪRŲ MARŠRUTŲ DIZAINERIS (L1) 

REIKALAVIMAI 

Asmuo norintis įgyti 1 lygio konkūrų maršrutų dizainerio statusą privalo: 

● būti geros reputacijos; 

● neturėti galiojančių sankcijų paskirtų Lietuvos žirginio sporto federacijos; 

● būti susipažinęs su FEI konkūrų taisyklėmis, Bendraisiais nuostatais, FEI elgesio kodeksu žirgo gerovei 
užtikrinti; 

● laikytis galiojančio etikos kodekso ir veikti pagal tuo metu galiojančias FEI ir LŽSF taisykles bei nuostatus; 

● per paskutinius 2 metus būti dirbęs aikštės darbuotoju ne mažiau kaip 5 nacionalinėse LTU2* arba 
aukštesnio lygio varžybose su L3 arba aukštesnio lygio konkūrų maršrutų dizaineriu; 

● pabaigti LŽSF 1 lygio konkūrų maršrutų dizainerių kursus. 

 

MOKYMŲ PROGRAMA 

Asmenims norintiems įgyti 1 lygio konkūrų maršrutų dizainerių statusą privaloma pabaigti LŽSF 1 lygio konkūrų 
maršrutų dizainerių kursus. Šiuos kursus gali vesti LŽSF patvirtinti L3 lygio arba tarptautinio lygio konkūrų maršrutų 
dizaineriai. Kursai yra vykdomi 2 dienų formatu: 

● 1 diena: teorija, egzaminas raštu 

● 2 diena: teorija, praktinis egzaminas (maršrutų braižymas) 

1 lygio konkūrų maršrutų dizainerių kursai gali būti vykdomi gyvai arba nuotoliniu būdu. 

 

STATUSO SUTEIKIMAS 

Kandidatai išlaikę 1 lygio konkūrų maršrutų dizainerių egzaminą bei įvykdę visus reikalavimus yra įtraukiami į LŽSF 
konkūrų disciplinos oficialių asmenų sąrašą.  Šis sąrašas yra skelbiamas LŽSF internetinėje svetainėje. 

 

PAREIGOS LŽSF VARŽYBOSE 

1 lygio konkūrų maršrutų dizaineriai įtraukti į LŽSF konkūrų disciplinos oficialių asmenų sąrašą LŽSF organizuojamose 
varžybose gali užimti tokias pareigas: 

● Maršrutų dizaineris LTU1* lygio varžybose; 

● Maršrutų dizainerio asistentas LTU1* - LTU3* lygio varžybose; 

● Aikštės darbuotojas visų lygių varžybose. 

 

REIKALAVIMAI STATUSUI IŠLAIKYTI 

1 lygio maršrutų dizaineris, norėdamas išlaikyti savo statusą privalo: 

● būti dirbęs maršrutų dizainerio asistentu (įtrauktas į oficialią varžybų programą) ne mažiau kaip 3-iose 
nacionalinėse LTU2* arba aukštesnio lygio LŽSF varžybose per paskutinius 3 metus. Šis reikalavimas pirmą 
kartą tikrinamas po 3 metų nuo tos datos, kai asmeniui buvo suteiktas 1 lygio konkūrų maršrutų dizainerio 
statusas; 

● kas 3 metus išklausyti LŽSF konkūrų maršrutų dizainerių kvalifikacijos kėlimo seminarą. 

1 lygio maršrutų dizaineriai, kurie per slenkantį 3 metų periodą nėra dirbę maršrutų dizainerio asistentu bent 3-iose 
nacionalinėse LTU2* arba aukštesnio lygio varžybose privalo išklausyti LŽSF konkūrų maršrutų dizainerių 
kvalifikacijos kėlimo seminarą iki sekančių metų pabaigos. Neišklausius šio seminaro iki sekančių metų pabaigos 1 
lygio maršrutų dizaineris yra išbraukiamas iš LŽSF konkūrų disciplinos oficialių asmenų sąrašo. 
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2 LYGIO KONKŪRŲ MARŠRUTŲ DIZAINERIS (L2) 

REIKALAVIMAI 

Asmuo norintis įgyti 2 lygio konkūrų maršrutų dizainerio statusą privalo: 

● būti geros reputacijos; 

● neturėti galiojančių sankcijų paskirtų Lietuvos žirginio sporto federacijos; 

● laikytis galiojančio etikos kodekso ir veikti pagal tuo metu galiojančias FEI ir LŽSF taisykles bei nuostatus; 

● per paskutinius 2 metus būti dirbęs maršrutų dizainerio asistentu ne mažiau kaip 5 nacionalinėse LŽSF 
varžybose, iš kurių ne mažiau kaip 3 privalo būti LTU3* lygio; 

● pateikti rekomendaciją, kurią parašė L3 arba aukštesnio lygio konkūrų maršrutų dizaineris. Kandidatas į 2 
lygio maršrutų dizainerius privalo su rekomendaciją parašiusiu maršrutų dizaineriu būti kartu dirbęs 
maršrutų dizainerio asistentu bent vienose varžybose; 

● pabaigti LŽSF 2 lygio konkūrų maršrutų dizainerių kursus. 

 

MOKYMŲ PROGRAMA 

Asmenims norintiems įgyti 2 lygio konkūrų maršrutų dizainerio statusą privaloma pabaigti LŽSF 2 lygio konkūrų 
maršrutų dizainerių kursus. Šiuos kursus gali vesti LŽSF patvirtinti L3 lygio arba tarptautinio lygio konkūrų maršrutų 
dizaineriai. Kursai yra vykdomi 2 dienų formatu: 

● 1 diena: teorija, egzaminas raštu 

● 2 diena: teorija, praktinis egzaminas (maršrutų braižymas) 

2 lygio konkūrų maršrutų dizainerių kursai gali būti vykdomi gyvai arba nuotoliniu būdu. 

 

STATUSO SUTEIKIMAS 

Kandidatų išlaikiusių 2 lygio konkūrų maršrutų dizainerių egzaminą bei įvykdžiusių visus reikalavimus 1-asis lygis 
LŽSF konkūrų disciplinos oficialių asmenų sąraše yra pakeičiamas į 2-ąjį lygį.  Šis sąrašas yra skelbiamas LŽSF 
internetinėje svetainėje. 

 

PAREIGOS LŽSF VARŽYBOSE 

2 lygio konkūrų maršrutų dizaineriai įtraukti į LŽSF konkūrų disciplinos oficialių asmenų sąrašą LŽSF organizuojamose 
varžybose gali užimti tokias pareigas: 

● Maršrutų dizaineris LTU1* bei LTU2* lygio varžybose; 

● Maršrutų dizainerio asistentas LTU1* - LTU3* lygio varžybose bei nacionaliniuose čempionatuose; 

● Aikštės darbuotojas visų lygių varžybose. 

 

REIKALAVIMAI STATUSUI IŠLAIKYTI 

2 lygio maršrutų dizaineris, norėdamas išlaikyti savo statusą privalo: 

● būti dirbęs maršrutų dizaineriu ir/arba maršrutų dizainerio asistentu (įtrauktas į oficialią varžybų programą) 
ne mažiau kaip 3-iose nacionalinėse LTU2* arba aukštesnio lygio LŽSF varžybose per paskutinius 3 metus; 

● kas 3 metus išklausyti LŽSF konkūrų maršrutų dizainerių kvalifikacijos kėlimo seminarą. 

2 lygio maršrutų dizaineriai, kurie per slenkantį 3 metų periodą nėra dirbę maršrutų dizaineriu ir/arba maršrutų 
dizainerio asistentu bent 3-iose nacionalinėse LTU2* arba aukštesnio lygio varžybose privalo išklausyti LŽSF konkūrų 
maršrutų dizainerių kvalifikacijos kėlimo seminarą iki sekančių metų pabaigos. Neišklausius šio seminaro iki sekančių 
metų pabaigos, maršrutų dizainerio lygis yra pakeičiamas į 1-ąjį.  

 

 

 



LŽSF OFICIALIŲ ASMENŲ RENGIMO PROGRAMA KONKŪRŲ DISCIPLINAI 

19 
 

3 LYGIO KONKŪRŲ MARŠRUTŲ DIZAINERIS (L3) 

REIKALAVIMAI 

Asmuo norintis įgyti 3 lygio konkūrų maršrutų dizainerio statusą privalo: 

● būti geros reputacijos; 

● neturėti galiojančių sankcijų paskirtų Lietuvos žirginio sporto federacijos; 

● laikytis galiojančio etikos kodekso ir veikti pagal tuo metu galiojančias FEI ir LŽSF taisykles bei nuostatus; 

● per paskutinius 2 metus būti dirbęs maršrutų dizainerio asistentu ne mažiau kaip 5 nacionalinėse LŽSF 
varžybose, iš kurių ne mažiau kaip 3 privalo būti LTU3* lygio; 

● per paskutinius 2 metus būti dirbęs maršrutų dizainerius ne mažiau kaip 2 nacionalinėse LTU2* lygio LŽSF 
varžybose; 

● pateikti dvi rekomendacijas, kurias parašė L3 arba aukštesnio lygio konkūrų maršrutų dizaineriai. 
Kandidatas į 3 lygio maršrutų dizainerius privalo su rekomendaciją parašiusiais maršrutų dizaineriais būti 
kartu dirbęs maršrutų dizainerio asistentu bent vienose varžybose; 

● pabaigti LŽSF 3 lygio maršrutų dizainerių kursus. 

 

MOKYMŲ PROGRAMA 

Asmenims norintiems įgyti 3 lygio konkūrų maršrutų dizainerio statusą privaloma pabaigti LŽSF 3 lygio konkūrų 
maršrutų dizainerių kursus. Šiuos kursus gali vesti LŽSF patvirtinti tarptautinio lygio konkūrų maršrutų dizaineriai. 
Kursai yra vykdomi 3 dienų formatu: 

● 1 diena: teorija, egzaminas raštu 

● 2 diena: teorija, praktinis egzaminas (maršrutų braižymas) 

● 3 diena: praktinis egzaminas (maršrutų plano išdėliojimas aikštėje) 

3 lygio konkūrų maršrutų dizainerių kursai gali būti vykdomi tik gyvai. 

 

STATUSO SUTEIKIMAS 

Kandidatų išlaikiusių 3 lygio konkūrų maršrutų dizainerių egzaminą bei įvykdžiusių visus reikalavimus 2-asis lygis 
LŽSF konkūrų disciplinos oficialių asmenų sąraše yra pakeičiamas į 3-ąjį lygį.  Šis sąrašas yra skelbiamas LŽSF 
internetinėje svetainėje. 

 

PAREIGOS LŽSF VARŽYBOSE 

3 lygio konkūrų maršrutų dizaineriai įtraukti į LŽSF konkūrų disciplinos oficialių asmenų sąrašą LŽSF organizuojamose 
varžybose gali užimti tokias pareigas: 

● Maršrutų dizaineris LTU1* - LTU3* lygio varžybose; 

● Maršrutų dizainerio asistentas LTU1* - LTU3* lygio varžybose bei nacionaliniuose čempionatuose; 

● Aikštės darbuotojas visų lygių varžybose. 

 

REIKALAVIMAI STATUSUI IŠLAIKYTI 

3 lygio maršrutų dizaineris, norėdamas išlaikyti savo statusą privalo: 

● būti dirbęs maršrutų dizaineriu ir/arba maršrutų dizainerio asistentu (įtrauktas į oficialią varžybų programą) 
ne mažiau kaip 3-iose nacionalinėse LTU2* arba aukštesnio lygio LŽSF varžybose per paskutinius 3 metus; 

● kas 3 metus išklausyti LŽSF konkūrų maršrutų dizainerių kvalifikacijos kėlimo seminarą. 

3 lygio konkūrų maršrutų dizaineriai, kurie per slenkantį 3 metų periodą nėra dirbę maršrutų dizaineriu ir/arba 
maršrutų dizainerio asistentu bent 3-iose nacionalinėse LTU2* arba aukštesnio lygio varžybose yra automatiškai 
perkeliami į 2-ąjį lygį. 
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FEI 1 LYGIO KONKŪRŲ MARŠRUTŲ DIZAINERIS  

(FEI LEVEL 1) 

REIKALAVIMAI 

Asmuo norintis įgyti FEI 1 lygio konkūrų maršrutų dizainerio statusą privalo: 

● būti geros reputacijos; 

● neturėti galiojančių sankcijų paskirtų Lietuvos žirginio sporto federacijos; 

● laikytis galiojančio etikos kodekso ir veikti pagal tuo metu galiojančias FEI ir LŽSF taisykles bei nuostatus; 

● gauti LŽSF leidimą dalyvauti kursuose skirtuose tarptautinei maršrutų dizainerio kategorijai gauti; 

● pabaigti nuotolinius FEI konkūrų pagrindų kursus (Jumping Foundation Course); 

● išlaikyti FEI anglų kalbos testą A2 arba aukštesniu lygiu; 

● pateikti dvi rekomendacijas, kurias parašė FEI Level 2 arba aukštesnio lygio konkūrų maršrutų dizaineriai. 
Kandidatas į FEI 1 lygio maršrutų dizainerius privalo su rekomendaciją parašiusiais maršrutų dizaineriais 
būti kartu dirbęs maršrutų dizainerio asistentu nariu bent vienose varžybose; 

● pabaigti nuotolinius FEI 1 lygio maršrutų dizainerių kursus (FEI Level 1 Course Designers course) 

 

MOKYMŲ PROGRAMA 

Numatyta FEI. 

 

PAREIGOS LŽSF VARŽYBOSE 

FEI 1 lygio maršrutų dizaineriai įtraukti į LŽSF konkūrų disciplinos oficialių asmenų sąrašą LŽSF organizuojamose 
varžybose gali užimti tokias pačias pareigas kaip ir L3 lygio konkūrų maršrutų dizaineriai. Tarptautinėse varžybose 
šie maršrutų dizaineriai gali užimti tokias pareigas, kurias jiem leidžia užimti FEI Konkūrų taisyklių artikulas 259. 
 

REIKALAVIMAI STATUSUI IŠLAIKYTI 

Numatyta FEI.  
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KONKŪRŲ MARŠRUTŲ DIZAINERIŲ PAREIGŲ APRAŠYMAS 

AIKŠTĖS DARBUOTOJAS 

Aikštės darbuotojas varžybose yra atsakingas už maršrutų statymą. Aikštės darbuotojas privalo: 

● kartu su komandos nariais pastatyti konkūrų maršrutą vykdant maršrutų dizainerio bei jo asistento 
nurodymus; 

● prižiūrėti maršrutą konkūro metu (pakelti nukritusias kartis, atstatyti kliūtis ir t.t.). 

 

MARŠRUTŲ DIZAINERIO ASISTENTAS 

Maršrutų dizainerio asistentas varžybose yra atsakingas už pagalbą maršrutų dizaineriui visais su maršrutais 
susijusiais klausimais. Maršrutų dizainerio asistentas privalo: 

● padėti maršrutų planavime ir įgyvendinime prižiūrimas maršrutų dizainerio; 

● organizuoti reikalingų kliūčių ir kitų elementų transportavimą į varžybinę aikštę ir iš jos; 

● vadovauti ir padėti aikštės darbuotojų komandai statant maršrutus; 

● prižiūrėti, kad kliūtys išliktų teisingos konstrukcijos viso konkūro metu; 

● prižiūrėti, kad maršrutas būtų pastatytas pagal visus saugumo reikalavimus. 

 

MARŠRUTŲ DIZAINERIS 

Maršrutų dizaineris varžybose yra atsakingas už patrauklių ir teisingų maršrutų sukūrimą, jų įgyvendinimą, maršrutų 
dizainerio asistentų bei aikštės darbuotojų komandos darbo organizavimą, bendradarbiavimą su vyr. teisėju, 
organizatoriumi bei kitais asmenimis visais su maršrutais susijusiais klausimais. Maršrutų dizaineris privalo: 

● veikti pagal FEI ir LŽSF taisykles bei nuostatus; 

● sukurti patrauklius ir teisingus maršrutus su atitinkamomis užduotimis, remiantis FEI taisyklėmis bei 
atsižvelgiant į varžybų, raitelių ir žirgų lygį, žiūrovus; 

● bendradarbiaujant su varžybų vyr. teisėju sudaryti varžybų tvarkaraštį ir prižiūrėti, kad maršrutai būtų 
pastatyti laiku; 

● organizuoti aikštės darbuotojų komandos darbą, prižiūrėti maršrutų dizainerio asistentus; 

● kartu su vyr. teisėju atlikti svarbiausių maršrutų patikrą; 

● bendradarbiauti su vyr. teisėju, organizatoriais, aikštę prižiūrinčiais darbuotojais, žiniasklaidos atstovais, 
laikmatininkais ir kitais susijusiais asmenimis. 

 

 


