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PREAMBULĖ 
 
 

Lietuvos žirginio sporto federacijos dailiojo jojimo taisyklių tikslas – užtikrinti žirgų gerovę ir visų jose 

dalyvaujančių asmenų saugumą varžybų metu. Taip pat nustatyti vieningas dalyvavimo sąlygas ir vertinimo 

kriterijus tam, kad varžybos būtų vykdomos objektyviai kiekvieno suinteresuoto asmens atžilgiu.  
 
Šių taisyklių privalu laikytis visų Lietuvos Respublikos teritorijoje vykstančių dailiojo jojimo varžybų metu. 
 
Tai atvejais, kai varžybų metu iškilęs klausimas nėra reglamenuotas šiose taisyklėse, turi būti vadovaujamasi 
aktualiomis FEI dailiojo jojimo taisyklėmis (FEI Dressage Rules), FEI Bendraisiais nuostatais (FEI General 

Regulations), FEI Veterinariniais nuostatais (FEI Veterinary Regulations) ir kitais dailiojo jojimo disciplinai 
aktualiais FEI dokumentais. Tais atvejais, kai nacionalinės LŽSF dailiojo jojimo taisyklės prieštarauja FEI 
taisyklėms, vadovaujamasi FEI taisyklėmis. 
 
Šiose taisyklėse neįmanoma apibrėžti visų įmanomų aplinkybių, todėl iškilus taisyklėse neapibrėžtai situacijai, 
sprendimą priima teisėjų kolegija, remdamasi sportiškumo principais ir kiek įmanoma mažiau nutoldama nuo 

varžybų taisyklių. 
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FEI ELGESIO KODEKSAS ŽIRGO GEROVEI UŽTIKRINTI 
 
 

FEI reikalauja, kad visi asmenys susiję su tarptautiniu jojimo sportu laikytųsi FEI Elgesio kodekso ir vadovautųsi 
nuostata, kad žirgo gerovė yra pati svarbiausia. Žirgo gerovė niekada negali likti antraeilė dėl konkurencijos ar 
komercijos įtakos. Itin svarbu atsižvelgti į šiuos punktus: 
 

1. Bendra gerovė 
• Tinkama žirgų priežiūra. Laikymo sąlygos bei šėrimas turi atitikti aukščiausius žirgų priežiūros standartus. 

Žirgai visada turi būti aprūpinti švariu ir kokybišku šienu, pašaru bei vandeniu. 
• Treniravimo metodai. Žirgai atitinkamose disciplinose gali būti treniruojami tik atitinkančiais jų fizinį pajėgumą 

bei subrendimo lygį metodais. Negalima naudoti jokių neleistinų, žiaurių ar baimę keliančių treniravimo 
metodų. 

• Kaustymas bei inventorius. Kanopų priežiūra bei kaustymas privalo atitikti aukščiausius standartus. 
Inventorius turi būti pagamintais ir pritaikytas, taip, kad būtų išvengta skausmo ar sužalojimų. 

• Transportavimas. Transportavimo metu žirgai turi būti tinkamai apsaugoti nuo sužalojimų bei kitų pavojų 
sveikatai. 
Transporto priemonės turi būti saugios, gerai vėdinamos ir prižiūrimos, reguliariai dezinfekuojamos ir 
vairuojamos kompetentingo personalo. Žirgai visą laiką turi būti prižiūrimi kompetentingų prižiūrėtojų. 

• Tranzitas. Visos kelionės turi būti planuojamos atsakingai, žirgams reguliariai turi būti suteikiamos pertraukos 
pailsėti, kurių metu jie aprūpinami pašaru bei vandeniu, pagal galiojančias FEI rekomendacijas. 
 

2. Tinkama fizinė būklė dalyvauti varžybose 
• Tinkama fizinė būklė ir kompetencija. Varžybose gali dalyvauti tik fiziškai parengti žirgai ir patvirtintos 

kompetencijos sportininkai. Žirgai privalo turėti tinkamas pertraukas pailsėti tarp treniruočių ir varžybų; po 
kelionių turėtų būti suteikiamas papildomas poilsis. 

• Sveikatos būklė. Nė vienas žirgas, kurio fizinė būklė yra laikoma netinkama, negali dalyvauti ar tęsti 
dalyvavimo varžybose, kilus abejonėms, būtina kreiptis į veterinarijos gydytoją. 

• Dopingas ir vaistai. Bet kokie veiksmai ar ketinimai vartoti dopingą ar piktnaudžiauti vaistais yra laikomi rimta 
gerovės problema ir nebus toleruojami. Po veterinarinio gydymo turi praeiti pakankamai laiko iki varžybų, kad 
žirgas galėtų visiškai atsistatyti. 

• Chirurginės procedūros. Turi būti draudžiamos bet kokios chirurginės procedūros pavojingos varžybose 
dalyvaujančio žirgo gerovei ar kitų žirgų ir/ar sportininkų saugumui.  

• Kumelingos/neseniai atsivedusios kumeliukus kumelės. Po ketvirtojo nėštumo mėnesio ar esančios kartu su 
kumeliuku kumelės negali dalyvauti varžybose. 

• Netinkamas pagalbinių priemonių naudojimas. Netinkamas elgesys su žirgu, naudojant natūralias ar dirbtines 
pagalbines priemones (pvz.: stekas, pentinai ir kt.), nėra toleruojamas.  

 
3. Varžybos neturi kenkti žirgo gerovei: 

• Varžybų teritorija. Žirgus galima treniruoti ir su jais varžytis tik ant tam pritaikytų ir saugių paviršių. Visos 
kliūtys bei varžybų sąlygos turi būti parengtos atsižvelgiant į žirgo saugumą. 

• Gruntas. Visų teritorijų, kuriose žirgai vaikšto, yra treniruojami ar dalyvauja varžybose gruntas turi būti 

įrengtas bei prižiūrėtas taip, kad sumažėtų sužeidimus galinčių sukelti veiksnių. 
• Ekstremalios oro sąlygos. Varžybos negali būti vykdomos ekstremaliomis oro sąlygomis, kurios gali sukelti 

grėsmę žirgo gerovei ar saugumui. Turi būti sudarytos sąlygos žirgams tinkamai atvėsti po dalyvavimo 
rungtyje. 

• Arklidės varžybose. Arklidės turi būti saugios, higieniškos, patogios, gerai vėdinamos bei pakankamo dydžio 
atsižvelgiant į žirgo veislę bei sudėjimą. Vanduo bei vietos skirtos plovimui turi būti nuolatos prieinamos. 
 

4. Humaniškas elgesys su žirgais: 
• Veterinarinis gydymas. Varžybų metu visada turi būti prieinama veterinarinė priežiūra. Jeigu varžybų metu 

žirgas susižeidžia ar yra išsekęs, sportininkas turi sustabdyti savo pasirodymą ir leisti veterinarui atlikti 
apžiūrą. 

• Nukreipimas į centrus. Esant reikalui, žirgai turi būti paimami greitosios pagalbos transporto bei nugabenami į 

artimiausią atitinkamą gydymo centrą tolimesnei apžiūrai bei gydymui. Susižeidusiems žirgams prieš  
transportavimą turi būti suteikiama visa būtinoji pagalba.  

• Sužeidimai varžybų metu. Varžybų metu patirtų sužeidimų dažnis turi būti stebimas. Grunto paviršiaus būklė, 
rungčių dažnumas ir visi kiti rizikos veiksniai turi būti atidžiai ištirti, siekiant nustatyti, kaip būtų galima 
sumažinti sužeidimų skaičių. 

• Eutanazija. Jeigu sužeidimai yra pakankamai sunkūs, remiantis humaniškomis paskatomis, veterinarijos 
gydytojui gali tekti kuo skubiau atlikti eutanaziją, kurios vienintelis tikslas – sumažinti kančias. 

• Sportinės karjeros pabaiga. Su dalyvavimą varžybose baigusiais žirgais turi būti elgiamasi palankiai ir 
humaniškai. 
 

5. Švietimas: 

 
FEI primygtinai ragina visus, su žirginiu sportu susijusius asmenis, siekti aukščiausių išsilavinimo standartų varžybose 
dalyvaujančių žirgų priežiūrai svarbiose srityse. Šis elgesio kodeksas dėl žirgų gerovės gali būti nuolat atnaujinamas, 
todėl visos išreikštos nuomonės yra vertinamos. Ypatingas dėmesys bus skiriamas naujų tyrimų rezultatams, todėl FEI 
skatina tolimesnį finansavimą bei paramą gerovės studijoms. 
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1. DALYVAVIMO SĄLYGOS 
 

1.1. Reikalavimai varžybose dalyvaujantiems žirgams ir poniams 
 

Kiekvienas žirgas ar ponis, dalyvaujantis DJ varžybose, privalo: 
 
1. Būti tinkamai identifikuotas ir turėti nacionalinį žirgo pasą, kuriame turi būti įrašyti žirgo savininko 

duomenys, žirgo tapatumo aprašymas, nurodytos vakcinacijos, tyrimai ir jų rezultatai; 
2. Būti kliniškai sveikas vykimo į varžybas dieną ir 48 val. iki išvykimo. Paskutines 15 dienų iki išvykimo 

neturėti kontakto su žirgais, sergančiais užkrečiamosiomis ligomis. Ne trumpiau kaip 3 mėnesius būti 
laikomas vietoje, kurioje per šį laikotarpį nebuvo nustatyta arklių rinopneumonija; 

3. Ne vėliau kaip prieš metus būti tirtas dėl infekcinės arklių anemijos, įplautimo ir kergimo ligos. Tyrimo 
rezultatai turi būti neigiami; 

4. Vakcinuotas nuo arklių gripo pagal patvirtintą registruotos vakcinos instrukciją ne daugiau kaip prieš 
vienerius metus + 21 diena ir ne mažiau kaip 7 dienos iki varžybų. Ši nuostata galioja tik nacionalinėms 
LTU-CH, LTU2*, LTU1* ir TRN varžyboms. Tarptautinėms CDI rango varžyboms taikomi griežtesni 

vakcinacijos reikalavimai, kaip tai numatyta FEI Veterinariniuose nuostatuose (FEI Veterinary 
Regulations); 

5. Būti paženklintas mikročipu, o jo numeris turi būti įrašytas į žirgo pasą. Jei žirgas turi kelis veikiančius 
mikročipus, jų numeriai taip pat turi būti įrašyti pase; 

6. LTU-CH ir LTU2* rango varžybose privalo turėti Lietuvos žirginio sporto federacijos (toliau – LŽSF) žirgo 

licenciją. Ši nuostata netaikoma LTU1* ir TRN rango varžybose bei užsienio duetams bet kokio rango 

varžybose; 
7. Jei ponis dalyvauja ponių užskaitoje, jo ūgis ties gogu matuojant lygioje vietoje neturi viršyti 148 cm be 

pasagų arba 149 cm su pasagomis. Ponio pase turi būti veterinarijos gydytojo atžyma apie jo ūgį. 
 

1.2. Aplinkybės, kuomet žirgui neleidžiama dalyvauti varžybose 
 
Žirgui ar poniui draudžiama dalyvauti varžybose, jei: 

 
1. Žirgas serga, yra išsekęs, šlubas ar sužeistas. Dalyvavimas varžybose galima pakenktų jo gerovei. 
2. Kumelė yra kumelinga ilgiau nei 4 mėnesius arba neseniai apsikumeliavusi, o kumeliukas dar 

neatjunkytas;  
3. Nesilaikoma FEI Anti-dopingo ir kontroliuojamų medikamentų naudojimo taisyklių (FEI Equine Anti-

Doping and Controlled Medication Regulations (EADCMR); 
4. Kuri nors jo kūno dalis yra dirbtinai nuskausminta ar pernelyg jautri; 

5. Žirgo kojos buvo nuskustos varžybų vietoje. Kojas leidžiama skusti kilus 3 dienoms iki varžybų, paliekant 
ne mažiau nei 2mm kailio; 

6. Nukirpti ar nuskusti žirgo juntamieji šeriai aplink nosį, burną ir akis, išskyrus atvejus, kai tai būtina žirgo 
gydymui. 

 
1.3. Žirgų amžius  

 
Varžybose dalyvaujantis žirgas tuti būti ne jaunesnis nei yra numatyta konkrečiam sudėtingumo lygiui. Žirgo 
amžius skaičiuojamas nuo gimimo metų sausio 1 dienos iki tų metų, kuriais vyksta varžybos, sausio 1 dienos. Tai 
reiškia, kad žirgas tampa metais vyresni einamųjų metų sausio 1 d. Žirgų gerovės ir raitelių saugumo 
sumetimais, bei siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją, žirgų amžius yra ribojamas taip: 
 
1. P, E ir A lygio rungtyse leidžiama dalyvauti su 4 m. ir vyresniais žirgais; 

2. L lygio rungtyse leidžiama dalyvauti su 5 m. ir vyresniais žirgais; 
3. M lygio rungtyse leidžiama dalyvauti su 6 m. ir vyresniais žirgais; 
4. S lygio Mažojo rato rungtyse (Šv. Jurgio prizas) dalyvauti leidžiama su 7 m. ir vyr. žirgais; 
5. S lygio Didžiojo rato rungtyse (Didysis prizas) dalyvauti leidžiama su 8 m. ir vyresniais žirgais; 
6. Vaikų grupės įskaitoje dalyvauti leidžiama su 6 m. ir vyresniais žirgais; 
7. Ponių grupės įskaitoje dalyvauti leidžiama su 6 m. ir vyresniais žirgais.  

8. Jaunučių grupės įskaitoje dalyvauti leidžiama su 6 m. ir vyresniais žirgais; 

9. Jaunių grupės įskaitoje dalyvauti leidžiama su 6 m. ir vyresniais žirgais; 
10. Jaunimo grupės įskaitoje dalyvauti leidžiama su 7 m. ir vyresniais žirgais; 
11. Mėgėjų I grupės įskaitoje dalyvauti leidžiama su 4 m. ir vyresniais žirgais; 
12. Mėgėjų II grupės įskaitoje dalyvauti leidžiama su 5 m. ir vyresniais žirgais; 
13. Mėgėjų III grupės įskaitoje dalyvauti leidžiama su 6 m. ir vyresniais žirgais; 
14. Rungtyse jauniems 4 m. žirgams dalyvauti leidžiama tik su 4 m. žirgais; 

15. Rungtyse jauniems 5 m. žirgams dalyvauti leidžiama tik su 5 m. žirgais; 
16. Rungtyse jauniems 6 m. žirgams dalyvauti leidžiama tik su 6 m. žirgais; 
17. Rungtyse jauniems 7 m. žirgams dalyvauti leidžiama tik su 7 m. žirgais. 
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1.4. Reikalavimai varžybose dalyvaujantiems raiteliams 
 
Kiekvienas raitelis, dalyvaujantis DJ varžybose, privalo: 

 
1. Privalo pateikti paraišką dalyvauti varžybose ne vėliau kaip likus 5 kalendorinėms dienoms iki varžybų, jei 

varžybų organizatoriai varžybų nuostatuose ar programoje nenustato kitaip; 
2. Atvykęs į varžybas sekretoriatui pateikti tvarkingai užpildytą žirgo pasą bei sumokėti nustatytus starto 

ir/ar papildomus mokesčius. Tais atvejais, kai vykdomas žirgų veterinarinis patikrinimas (išvedimas), 
žirgo pasas pateikiamas jo metu; 

3.   LTU-CH ir LTU2* rango varžybose privalo turėti LŽSF raitelio licenciją. Ši nuostata netaikoma LTU1* ir 

TRN rango varžybose bei užsienio duetams bet kokio rango varžybose; 
4.   Laikytis antidopingo taisyklių sportininkams („Anti-Doping Rules for Human Athletes” (ADRHA); 
5.   Nevartoti alkoholinių ar narkotinių medžiagų varžybų metu, įskaitant apšilimą;  
6. Būti tinkamos fizinės ir sveikatos būklės tam, kad dalyvavimas varžybose nepakenktų jo gerovei. Jei 

apšilimo ar starto metu raitelis krito nuo žirgo, patyrė traumą arklidėse ar kitur varžybų metu, prieš 
leidžiant startuoti jį turi apžiūrėti varžybų metu budintis medikas ir kartu su vyr. teisėju nuspręsti ar jo 
fizinė būklė tinkama dalyvauti. Šis sprendimas yra galutinis ir neginčijamas; 

7. Varžybose dalyvauti be konkurencijos gali leidus vyriausiajam teisėjui, tačiau tik tuomet, jei taip nebūtų 
pažeistos jokios LŽSF varžybų taisyklės, užtikrinančios žirgo gerovę ir raitelių saugumą. 

 
1.5. Raitelių amžius 
 

1. Raitelis, dalyvaujantis varžybose turi būti ne jaunesnis nei 10 m. LTU2*, LTU1* ir TRN rango varžybose. 

Visi jaunesni raiteliai, norintys dailiojo jojimo varžybose privalo pateikti prašymą LŽSF. Raitelio amžius 
skaičiuojamas nuo gimimo metų sausio 1 dienos iki tų metų, kuriais vyksta varžybos, sausio 1 dienos. 
Tai reiškia, kad raitelis tampa metais vyresnis einamųjų metų sausio 1 d.; 

2. 10-16 m. amžiaus raiteliai varžybose dalyvauja tik su raštišku tėvų sutikimu. Už nepilnamečius raitelius 
iki 16 m., dalyvaujančius varžybose, atsako jų atstovas (tėvai, treneriai); 

3. 12 m. ir jaunesni raiteliai treniruočių, apšilimo ir starto metu privalo dėvėti apsaugines liemenes;  
4. 4 ir 5 metų žirgus joti varžybose leidžiama tik 16 m. arba vyresniems raiteliams. Ši taisyklė taikoma 

raitelių saugumo sumetimais, todėl su ja susijusių prašymų LŽSF nenagrinėja; 
5. Dalyvaudamas konkrečioje rungyje/įskaitoje, raitelis turi paisyti raitelio amžiaus apribojimų. LŽSF 

varžybose gai būti vykdomos šios įskaitos: 
 
• Vaikų įskaita – raiteliai nuo 10 iki 14 metų imtinai; 
• Ponių įskaita – raiteliai nuo 12 iki 16 metų imtinai; 
• Jaunučių įskaita – raiteliai nuo 14 iki 16 metų imtinai; 

• Jaunių įskaita – raiteliai nuo 16 iki 18 metų imtinai; 
• Jaunimo įskaita – raiteliai nuo 18 iki 21 metų imtinai; 

• Suaugusiųjų įskaita – raiteliai nuo 16 metų imtinai; 
• Mėgėjų įskaita – raiteliai nuo 22 metų imtinai. 

 
1.6. Raitelio mėgėjo statusas  

 
Raiteliais mėgėjais yra laikomi asmenys, kurie: 
 

1. Yra ne jaunesni nei 22 metų amžiaus; 
2. Nėra dailiojo jojimo sporto profesionalai ir jojimas (žirgų ir/ar raitelių treniravimas) jiems nėra darbas, 

už kurį gaunamas atlyginimas. Tai taikoma raiteliams, bereitoriams, treneriams, tačiau netaikoma 
kitiems jojimo srities specialistams: grūmams, žirgų prižiūrėtojams, oficialiems asmenims (stiuardams, 
teisėjams, vet. gydytojams ir kt.), žirgų ar klubų savininkams, rėmėjams; 

3. Žirginis sportas jiems yra laisvalaikio praleidimo forma, pramoga ar pomėgis; 
4. Esant įtarimams, kad raitelis neatitinka mėgėjo statusui keliamų reikalavimų, LŽSF gali pareikalauti 

raitelio pateikti atitinkamus dokumentus (informacijos apie darbovietę, darbo sutarties ir kt). Paaiškėjus, 
kad pažeistos taiysklės, raitelio rezultatai gali būti anuliuojami, o raitelio mėgėjo statusas prarandamas 
einamiesiems metams; 

5. Skiriamos trys raitelių mėgėjų įskaitos: 
 

• Mėgėjų I įskaita – E lygio rungtys; 
• Mėgėjų II įskaita –  A ir L lygio rungtys; 
• Mėgėjų III įskaita – M lygio rungtys. 

 
1.7. Raitelių mėgėjų teisės 

 
1. Einamaisiais metais dalyvauti LTU2*, LTU1* ir TRN rango varžybose bet kurioje pasirinktoje įskaitoje (I, 

II arba III), tačiau LTU-CH rango varžybose dėl čempiono titulo gali kovoti tik vienoje pasirinktoje 

įskaitoje. Kitose raitelių mėgėjų įskaitose, raitelis mėgėjas gali kovoti tik dėl rungties prizų. Jei raitelis 
mėgėjas su tuo pačiu ar su skirtingais žirgais užsiregistruoja dalyvauti keliose mėgėjų įskaitose, dėl 
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čempiono vardo jis kovoja aukščiausio lygio grupėje. Su tuo pačiu žigu raitelis mėgėjas gali dalyvauti tik 
dviejose viena paskui kitą einančiose mėgėjų įskaitose I-II arba II-III;  

2. LTU2*, LTU1* ir TRN rango varžybose raiteliai mėgėjai gali dalyvauti visose rungtyse iki M lygio. 
Sustartavus S lygio rungtyje raiteliai mėgėjai netenka mėgėjo statuso einamiesiems metams;  

3. Dalyvauti tarptautinėse CDI-Am rango varžybose; 

4. Pirkti parduoti žirgus, juos auginti ir veisti. 
 

1.8. Atviros rungtys ir įskaitos 
 
LŽSF dailiojo jojimo varžybose vykdomi šie sudėtingumo lygiai (žr. lentelę žemiau). Kiekviename lygyje 
taisyklėmis nustatomas minimalus žirgo ir raitelio amžius, bei naudoti leidžiamas inventorius. 

 

Lygis Žirgo amžius Raitelio amžius Inventorius  

P lygis 
(Pradedančiųjų) 

4 metų ir vyresni 
Jojant 6 m. ir vyr. žirgais – nuo 
10 m.; 4 ir 5 metų žirgais – tik 
16 m. ir vyresni raiteliai 

Tik paprastos kamanos, leidžiamas stekas 
(120/100cm) ir taisyklingai užsegti pagalbiniai 
parišimai. Pentinai neprivalomi, šalmas ir 
trumpas švarkas privalomas. Apsauginė liemenė 
privaloma raiteliams iki 12 metų  

E lygis 
(Pradedančiujų) 

4 metų ir vyresni 
Jojant 6 m. ir vyr. žirgais – nuo 
10 m.; 4 ir 5 metų žirgais – tik 
16 m. ir vyresni raiteliai 

Tik paprastos kamanos, leidžiamas stekas 
(120/100cm). Pentinai neprivalomi, šalmas ir 
trumpas švarkas privalomas. Apsauginė liemenė 
privaloma raiteliams iki 12 metų 

A lygis 
(Elementarusis) 

4 metų ir vyresni 
Jojant 6 m. ir vyr. žirgais – nuo 
10 m.; 4 ir 5 metų žirgais – tik 
16 m. ir vyresni raiteliai 

Tik paprastos kamanos, leidžiamas stekas 
(120/100cm). Pentinai privalomi, šalmas ir 
trumpas švarkas privalomas. Apsauginė liemenė 
privaloma raiteliams iki 12 metų 

L lygis 
(Vidutinis) 

5 metų ir vyresni 
Jojant 6 m. ir vyr. žirgais – nuo 
10 m.; 5 metų žirgais – tik 16 
m. ir vyresni raiteliai 

Tik paprastos kamanos, leidžiamas stekas 
(120/100cm). Pentinai privalomi, šalmas ir 
trumpas švarkas privalomas. Apsauginė liemenė 
privaloma raiteliams iki 12 metų 

M lygis 
(Pažengusiųjų) 

6 metų ir vyresni 16 m. ir vyresni 

Paprastos arba laužtukinės kamanos, leidžiamas 
stekas (120/100cm). Pentinai privalomi, šalmas 
privalomas, leidžiama rinktis trumpą švarką arba 
fraką 

S lygis 
(Mažasis prizas) 

7 metų ir vyresni 16 m. ir vyresni 

Paprastos arba laužtukinės kamanos, leidžiamas 
stekas (120/100cm). Pentinai privalomi, šalmas 
privalomas, leidžiama rinktis trumpą švarką arba 
fraką 

S lygis 
(Didysis prizas) 

8 metų ir vyresni 16 m. ir vyresni  

Paprastos arba laužtukinės kamanos, leidžiamas 
stekas (120/100cm). Pentinai privalomi, šalmas 
privalomas, leidžiama rinktis trumpą švarką arba 
fraką 
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1.9. Įskaitos pagal raitelių arba žirgų amžių 
 
LTU-CH rango varžybose privalo būti vykdomos šios įskaitos, o LTU2*, LTU1* ir TRN rango varžybose šios 

užskaitos gali būti vykdomos organizatoriaus pasirinkimu: 
 

 

Įskaita Žirgo amžius Raitelio amžius Inventorius Lygiai 

Suaugusiųjų 
Mažasis prizas 

7 metų ir 
vyresni 

16 metų ir 
vyresni 

Paprastos arba laužtukinės kamanos, leidžiamas 
stekas (120/100cm). Pentinai privalomi, šalmas 
privalomas, leidžiama rinktis trumpą švarką arba 
fraką 

S lygis:  
PSG ir Inter I 

Suaugusiųjų 
Didysis prizas 

8 metų ir 
vyresni 

16 metų ir 
vyresni 

Paprastos arba laužtukinės kamanos, leidžiamas 
stekas (120/100cm). Pentinai privalomi, šalmas 
privalomas, leidžiama rinktis trumpą švarką arba 
fraką 

S lygis: 
Inter II, GP 

Vaikų grupė 6 metų ir vyr. 12-14 m. 

Tik paprastos kamanos, leidžiamas stekas 
(120/100cm). Pentinai neprivalomi (jei naudojami 
– iki 3.5 cm ilgio, be ratukų), šalmas ir trumpas 
švarkas privalomas. Apsauginė liemenė privaloma 
12 metų raiteliams 

E ir A lygis  

Ponių grupė  
6 metų ir vyr. 
Iki 148/149 cm 

12-16 m. 

Tik paprastos kamanos, leidžiamas stekas 
(100cm). Pentinai neprivalomi (jei naudojami – iki 
3.5 cm ilgio, be ratukų), šalmas ir trumpas 
švarkas privalomas. Apsauginė liemenė privaloma 
12 metų raiteliams 

L lygis  

Jaunučių 
grupė 

6 metų ir vyr. 14-16 m. 

Tik paprastos kamanos, leidžiamas stekas 
(120/100cm). Pentinai neprivalomi (jei naudojami 
– iki 3.5 cm ilgio, be ratukų), šalmas ir trumpas 
švarkas privalomas 

A, L lygis 

Jaunių grupė 6 metų ir vyr. 16-18 m. 

Paprastos arba laužtukinės kamanos, leidžiamas 
stekas (120/100cm). Pentinai privalomi, šalmas 
privalomas, leidžiama rinktis trumpą švarką arba 
fraką 

M lygis 

Jaunimo grupė 7 metų ir vyr. 18-21 m. 

Paprastos arba laužtukinės kamanos, leidžiamas 
stekas (120/100cm). Pentinai privalomi, šalmas 
privalomas, leidžiama rinktis trumpą švarką arba 
fraką 

S lygis: 
Young riders 

4 m. žirgų grupė 4 metų  16 metų ir vyr. 
Tik paprastos kamanos, leidžiamas stekas 
(120/100cm). Pentinai neprivalomi, šalmas ir 
trumpas švarkas privalomas 

E lygis 

5 m. žirgų grupė 5 metų 16 metų ir vyr. 
Tik paprastos kamanos, leidžiamas stekas 
(120/100cm). Pentinai privalomi, šalmas ir 
trumpas švarkas privalomas 

A lygis 

6 m. žirgų grupė 6 metų 16 metų ir vyr. 
Tik paprastos kamanos, leidžiamas stekas 
(120/100cm). Pentinai privalomi, šalmas ir 
trumpas švarkas privalomas 

M lygis  

7 m. žirgų grupė 7 metų 16 metų ir vyr. 

Paprastos arba laužtukinės kamanos, leidžiamas 
stekas (120/100cm). Pentinai privalomi, šalmas 
privalomas, leidžiama rinktis trumpą švarką arba 
fraką 

S lygis: 
7-mečių testai 

Mėgėjų  
I grupė 

4 metų 22 metų ir vyr. 
Tik paprastos kamanos, leidžiamas stekas 
(120/100cm). Pentinai neprivalomi, šalmas ir 
trumpas švarkas privalomas 

E lygis 

Mėgėjų  
II grupė 

5 metų 22 metų ir vyr. 
Tik paprastos kamanos, leidžiamas stekas 
(120/100cm). Pentinai privalomi, šalmas ir 
trumpas švarkas privalomas 

A, L lygis 

Mėgėjų  
III grupė 

6 metų 22 metų ir vyr. 

Paprastos arba laužtukinės kamanos, leidžiamas 
stekas (120/100cm). Pentinai privalomi, šalmas 
privalomas, leidžiama rinktis trumpą švarką arba 
fraką 

M lygis 
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2. INVENTORIUS IR APRANGA 
 

2.1. Balnai ir jų priedai 
 

1. Privalu naudoti dailiojo jojimo balną, prigludusį prie žirgo nugaros, su ilgais, beveik vertikaliais sparnais. 
P ir E lygio rungtyse taip pat leidžiama naudoti angliško stiliaus universalų arba konkūrinį balną;  

2. Privaloma joti su balnakilpėmis. Balnakilpės turi būti angliško stiliaus, uždarais kraštais, be priedų. Pėda 
neturi būti visiškai ar iš dalies uždaryta ir jokiu būdu negali būti pritvirtinta prie balnakilpių (pavyzdžiui 
magnetais). Leidžiama naudoti saugias balnakilpes, kurios turi laisvai atsidarančią angą išoriniame 

balnakilpės krašte; 
3. Saugumo sumetimais, balnakilpių diržai turi būti prisegti iš balno sparno išorės. Segti balnakilpių diržus 

po balno sparnu yra draudžiama; 
4. Draudžiama bet kokiu būdu (tiesiogiai ar netiesiogiai) rišti bet kurią raitelio kūno dalį prie žirgo ar 

inventoriaus, bei surišti inventoriaus dalis tarpusavyje (pvz. rišti balnakilpes prie pavaržos); 
5. Pobalnis nėra privalomas, tačiau jei naudojamas, turėtų būti vientisos baltos spalvos. Pabalnis gali būti 

dekoruotas kontrastingos spalvos apvadėliu ir/ar emblema, tačiau kelių spalvų arba dryžuoti pobalniai 

neleidžiami. 
 
2.2. Kamanos 
 

1. Privalu joti pažabojus žirgą kamanomis su žąslais, kapsule ir 

pavadžiais; 

2. Pagrindinė kamanų dalis ir kapsulė turėtų būti pagaminti iš 
odos arba į odą panašios medžiagos. Leidžiami papildomi 
kamanų paminkštinimai, jei jie neblokuoja žirgo regos lauko. 
Nailonas arba kita medžiaga (išskyrus metalą) gali būti 
naudojami kaip odos sutvirtinimas pagrindinėje kamanų dalyje, 
tačiau neturi turėti tiesioginio kontakto su žirgu. Elastinius 
intarpus leidžiama naudoti pagrindinėje ir šoninėje kamanų 

dalyje, tačiau be tiesioginio sąlyčio su žirgu ar žąslais; 
3. Karūnėlė privaloma, sujungimas su pagrindine kamanų dalimi 

turi būti pagamintas iš odos arba į odą panašios medžiagos, 
tačiau pati karūnėlė gali būti ir ne odinė;    

4. Pagrindinė kamanų dalis turi gulėti iškart už ausų bei gali būti 
pratęsta kaktos link, tačiau neturi gulėti už kaukolės (žr. 
iliustraciją dešinėje); 

5. Pasmakrinis dirželis privalomas, išskyrus tuos atvejus kai 
naudojamas su “Micklem” tipo kamanomis arba su kombinuota 

kapsule;  
6. Pavadys turi būti vientisas, nenutrūkstama linija einantis nuo 

žąslų iki raitelio plaštakų. Pavadžio priedai nėra leidžiami. 
Kiekvieni žąslai turi būti sujungti atskirais pavadžiais, o 

pavadžiai sujungti tik su žąslais. Pavadžiai neturi būti 
pagaminti iš virvės arba į virvę panašios medžiagos; 

7. Bet kuriame varžybų lygyje, kapsulė niekados negali būti 
priveržta taip smarkiai, kad pakenktų žirgui. Tarp žirgo nosies 
kaulo ir kapsulės turėtų tilpti mažiausiai rodomasis pirštas (žr.  
iliustraciją dešinėje). Kapsulės priveržimą po starto tikrina 
varžybų stiuardas.  

8. Varžybų metu leidžiama naudoti gerklų palaikymo prietaisą 
(pvz. “Cornell Collar”), jei tai yra būtina žirgo gerovei užtikrinti 
ir yra tai liudijanti raštiška veterinaro pažyma.  

 
2.3. Paprastos kamanos, kapsulės ir žąslai 
 

1. Paprastas kamanas privalu naudoti šios rungtyse ir įskaitose: 

 
• P, E, A ir L lygiai; 
• Vaikų, Ponių, Jaunučių įskaitos; 
• Mėgėjų I ir II grupės įskaitos; 
• Rungtys jauniems 4, 5, 6 metų žirgams.  

 

2. Paprastas kamanas leidžiama naudoti su šiomis kapsulėmis (žr. iliustraciją žemiau): 
 

• „Hannoverio” arba „Drop” kapsulė;  
• „Cavesson” tipo paprasta kapsulė (su paprastu arba „švedišku“ užsegimu);  
• „Cavesson” tipo paprasta kapsulė su apatiniu dirželiu (su paprastu arba „švedišku“ užsegimu);  
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• „Meksikietiška” kapsulė;  
• „Combined“ tipo kapsulė be pakaklės dirželio; 
• „Micklem“ kapsulė. 

 
 

 
 
2.4. Paprastų kamanų žąslai 

 

1. Paprastų žąslų paviršius turi būti tolygus. Susukti, vielinio paviršiaus, netolygų spaudimą sukeliantys 
žąslai yra draudžiami. Draužiama žąslus apipinti papildomais priedais; 

2. Žąslai turi būti pagaminti pagaminti iš medžiagos ar jų derinio, leidžiamo aktualiose FEI Dailiojo jojimo 
taisyklėse. Žąslai gali būti pagaminti iš metalo, standaus plastiko arba kitos patvarios sintetinės 
medžiagos ir gali būti padengti guma arba lateksu. Leidžiami lankstūs guminiai žąslai. Informaciniais 

tikslais iiustracijoje pateikiami keli leidžiamų žąslų medžiagų ir jų derinių pavyzdžiai:  
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3. Žąslai negali mechaniškai sulaikyti liežuvio, draudžiama naudoti žąsluose integruotą arba papildomai 
pridedamą liežuvėlį, taip pat rišti liežuvį.  

4. Naudojant paprastas kamanas, minimalus žąslų diametras turi būti 12mm žirgams ir 10mm poniams. 

Žąslų diametras matuojamas šalia žąslų žiedo (žr. iliustraciją žemiau; 

5. Be kokio tipo paprasti žąslai gali būti suformuoti taip, kad sumažintų spaudimą, tenkantį liežuviui. 

Maksimalus nuokrypis nuo apatinės žąslų dalies iki aukščiausios nuokrypio vietos turi būti 30mm. 
Plačiausia nuokrypio vieta turi būti ten, kur žąslai liečiasi su liežuviu ir turi būti mažiausiai 30mm pločio 
(žr. iliustraciją aukščiau); 

6. Naudojant paprastas kamanas, leidžiami tik žąslų modeliai, kuriuos apibrėžia kaip leidžiamus aktualios 
FEI Dailiojo jojimo varžybų taisyklės. Žąslų dalis, esanti žirgo burnoje gali būti vientisa, su viena arba 
dviem jungtimis. Žąsluose su 2 jungtimis vidurinė jungtis gali būti apvalaida, plokščia, cilindro formos 
arba viduryje turėti vieną besisukantį ratuką. Tiek vienguba, tiek dviguba jungtys taip pat gali būti 

burbuliuko formos. Informaciniais tikslais iliustracijoje pateikiami keli tokie žąslų dalies, esančios žirgo 

burnoje, pavyzdžiai: 

 
7. Naudojant paprastas kamanas, leidžiami tik tų modelių žąslai, kuriuos apibrėžia kaip leidžiamus 

aktualios FEI Dailiojo jojimo varžybų taisyklės. Žąslų žiedai gali būti laisvai prasisukantys („Loose ring“), 
fiksuoti „Eggbutt“ arba D raidės formos, „Baucher“ tipo, su „ūsais“ (tik viršutiniais arba dvigubais), arba 

„Fulmer tipo. Iliustracijoje pateikiami keli tokių žiedų pavyzdžiai: 
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2.5. Laužtukinių kamanų naudojimas 
 
Visų rangų LŽSF varžybose nenumatoma atvejų, kuomet laužtukines kamanas naudoti būti privalu. Joti su 

paprastomis arba laužtukinėmis kamanomis leidžiama šiose rungtyse: 
 

1. M lygis; 
2. S lygis (Mažasis ir Didysis prizai); 
3. Jaunių įskaita; 
4. Jaunimo įskaita;  
5. Mėgėjų III grupės įskaita; 

6. Rungtys 7 m. žirgams. 
 
2.6. Laužtukinių kamanų dalys 
 

1. Laužtukines kamanas leidžiama naudoti tik su “Cavesson” tipo 
kapsule be papildomo apatintio dirželio; 

2. Privalomi atskiri, niekaip tarpusavyje nesujungti laužtukai ir 

žąslai. Tiek žąslai, tiek laužtukai turi būti sujungti su raitelio 
ranka atskira pora pavadžių; 

3. Laužtukus privaloma naudoti su taisyklingai užsegta 
grandinėle. Ji gali būti pagaminta iš iš metalo, odos arba jų 
derinio. Leidžiami guminiai, kailiniai ar odiniai grandinėlės 

paminkštinimai. Grandinėlės kabliukai gali būti užfiksuoti arba 

ne; 
4. Leidžiama naudoti lūpų dirželį (“Lip strap”), neleidžiantį 

laužtukams persiversti burnoje; 
5. Naudojant laužtukines kamanas, nei kapsulė nei laužtukų 

grandinėlė niekados negali būti priveržtos taip smarkiai, kad 
pakenktų žirgui. Tarp žirgo nosies ir kapsulės turėtų tilpti 
mažiausiai rodomasis pirštas.  

 
2.7. Laužtukai 
 
Varžybose naudojami laužtukai privalo: 
 

1. Turėti tolygų paviršių, kaip tai apibrėžta 2.4 dalyje; 
2. Būti pagaminti iš metalo, standaus plastiko arba kitos patvarios sintetinės medžiagos ir gali būti 

padengti guma arba lateksu; 
3. Laužtukai negali mechaniškai sulaikyti liežuvio, draudžiama naudoti laužtukuose integruotą arba 

papildomai pridedamą liežuvėlį; 
4. Laužtukų diametras, matuojant ties svirtelėmis turi būti mažiausiai 12mm; 
5. Laužtukų dalis, esanti žirgo burnoje, gali būti tiesi arba suformuota taip, kad suteiktų liežuviui 

palengvėjimą. Maksimalus nuokrypis nuo apatinės laužtukų dalies iki didžiausio nuokrypio vietos turi 

būti 30mm. Plačiausia nuokrypio vieta turi būti ten, kur žąslai liečiasi su liežuviu ir turi būti mažiausiai 
30mm pločio (žr. iliustraciją žemiau); 

6. Laužtukų apatinių svirtelių ilgis negali viršyti 10 cm. Viršutinė svirtelė neturi būti ilgesne negu apatinė ir 
negali viršyti 5 cm (žr. iliustraciją žemiau); 
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7. Laužtukų svirtelė gali būti tiesi, S formos arba besisukanti; 
8. Naudojant laužtukines kamanas leidžiami laužtukai ir jų priedai, kuriuos apibrėžia kaip leidžiamus 

aktualios FEI Dailiojo jojimo taisyklės. Informaciniais tikslais iliustracijoje pateikiami varžybose leidžiamų 

laužtukų pavyzdžiai: 

2.8. Paprasti žąslai laužtukinėse kamanose 
 
Paprasti žąslai, kurie naudojant kartu su laužtukais suformuoja dvigubas laužtukines kamanas, yra vadinami 

“Bridoon” tipo žąslais ir jiems galioja šios papildomos taiskylės: 
 

1. Minimalus žąslų diametras matuojant ties žiedais yra 10mm; 
2. Laidžiama naudoti žąslus tik su laisvai prasisukančiais arba “Eggbutt” tipo žiedais; 
3. Žąslų dalis, esanti žirgo burnoje privalo turėti vieną arba du sujungimus.  
4. Naudoti žąslus be jungčių (“Mullen mouth” tipo) yra draužiama; 

5. Naudoti lanksčius guminius ar sintetinius žąslus yra draužiama; 
6. Ratukas dviejų sujungimų žąslų viduryje yra leidžiamas, tačiau vidurinė dalis turi būti vientisa be 

besisukančių dalių. Vidinis sujungimas neturi daryti įtakos liežuviui.  
 
2.9. Parišimai, vaikymo ir treniravimo inventorius 
 

1. LTU-CH, LTU2* ir LTU1* rango varžybose draudžiama startuoti su kojų apsaugomis, bintais ir kanopų 

apsaugomis, tačiau jas leidžiama naudoti apšilimo metu. Apsaugos turi būti nuimtos prieš įžengiant į 
varžybinę aikštę. Jei raitelis įjoja į varžybinę aikštelę su apsaugomis, jos turi būti nedelsiant pašalintos 
prieš tęsiant, o raitelis baudžiamas skiriant techninę klaidą (-0.5% nuo kiekvieno teisėjo); 

2. Kojų apsaugas, bintus ir kanopų apsaugas leidžiama naudoti TRN rango varžybose tiek apšilimo, tiek 
starto metu; 

3. Įvairų, šiomis taisyklėmis neįteisintą pagalbinį inventorių draudžiama naudoti tiek apšilimo, tiek varžybų 
metu, pvz. martingalus, krūtindiržius, specialius pavadžius, neleidžiančius žirgui nuleisti galvos žemyn, 

šprunto, gumų, šambono, guminių žąslų apsaugų, nosies juostelių, bet kokios formos akidangčių, akis 
dengiančios kaukės nuo musių ir kitų. Už šios taisyklės pažeidimą raitelis eliminuojamas; 

4. Vaikant žirgą bei visų rangų varžybose P lygio rungtyse leidžiama startuoti su taisyklingai prisegtais 
paprastais arba trikampiais parišimais. Visų kitų tipų parišimai (pvz. gumos, šambonas, špruntas) yra 
draudžiami. Naudoti parišimų neprivaloma, tačiau jei naudojami, jie privalo būti prisegti vienu iš 
iliustracijoje žemiau nurodytu būdu. Tiek vaikant žirgą, tiek startuojant P lygyje, žirgo galvos pozicija 

turi būti artima taisyklingai jojamo žirgo galvos pozicijai, t.y. nosies linija šiek tiek priešais arba ties 
įsivaizduojama vertikalia linija. Draudžiama sutrumpinti parišimus taip, kad žirgo kaklas perdėtai 
sutrumpėtų, jo nosies linija atsidurtų už įsivaizduojamos vertikalios linijos; 
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5. Vaikant žirgą leidžiama naudoti 1 kordą, kamanas (paprastas arba laužtukines) arba vaikymo kavesoną, 
vaikymo balnelį arba balną; 

6. Kordą privalu segti tiesiogiai prie vaikymo kavesono arba paprastų žąslų žiedo. Segti kordą prie laužtukų 

yra draužiama. Draužiama kordą naudoti kaip parišimą, pvz. perkišant per vidinį žąslų žiedą ir segant 
prie vaikymo balnelio ar balno. 

 
2.10. Ausinukai, ausų kištukai ir kaukės nuo musių 
 

1. Ausinukai leidžiami visose (tiek lauke, tiek manieže vykstančiose) varžybose; 
2. Ausinukai gali būti pasiūti iš garsą slopinančios medžiagos, turi būti neišsiskiriančių spalvų bei dizaino; 

3. Ausinukas neturi dengti žirgo akių ir negali būti pritvirtintas prie kapsulės; 
4. Garsą blokuojantys ausų kištukai yra draudžiami apšilimo ir varžybų metu, tačiau leidžiami veterinarinio 

patikrinimo (žirgų išvedimo) ir apdovanojimų metu; 
5. Kaukės nuo musių, dengiančios žirgo akis yra draudžiamos tiek apšilimo, tiek varžybinėje aikšteje. 

 
2.11. Žirgų dekoravimas dirbtinėmis detalėmis 
 

1. Leidžiama pinti žirgo karčius ir uodegą, tačiau tai nėra privaloma; 
2. Griežtai draudžiama naudoti bet kokio tipo baltos spalvos medžiagas (pvz. cukraus pastą, “Marshmallow 

fluff” ar skutimosi putas) aplink žirgo burną siekiant imituoti burnos putojimą. Tokia praktika yra 
laikoma sukčiavimu žirgo gerovės atžvilgiu ir gali būti neteisėtai panaudojama kontakto problemoms ir 
žaizdoms paslėpti. Už šios taisyklės pažeidimą raiteliui gali būti skirtas įspėjimas arba parodyta geltona 

kortelė; 

3. Neleidžiamos jokios papildomos dirbtinės žirgo dekoravimo detalės, pvz. kaspinėliai, blizgučiai; 
4. Draudžiama dažyti bet kurią žirgo kūno dalį (įskaitant kanopas), nes tai apsunkina žirgo identifikavimą ir 

gali būti daroma siekiant paslėpti esamus sužeidimus. Skystas spalvotas dezinfekcinis purškalas 
žaizdoms yra leidžiamas, jei juo nesiekiama paslėpti žaizdos; 

5. Pridedamą dirbtinę uodegą leidžiama naudoti tik tais atvejais, kai būtinybė yra patvirtinta veterinaro 
pažyma. Jei naudojama, dirbtinė uodega negali turėti jokiu metalinių dalių (išskyrus kabliukus ir kilpas) 
ir papildomo svorio. 

 
2.12. Identifikaciniai starto numeriai 
 

1. Kiekvienam žirgui varžybų sekretoriate yra skiriamas identifikacinis starto numeris. Šį numerį žirgas 
išlaiko viso renginio metu. Identifikaciniai numeriai privalomi visų rangų varžybų metu, išskyrus TRN. 

2. Žirgas privalo būti pažymėtas startiniu numeriu apšylant, startuojant, treniruojant žirgą arba jį 
vedžiojant nuo pat atvažiavimo į varžybų vietą iki renginio pabaigos, tam, kad oficialūs asmenys ir 

stiuardai galėtų jį identifikuoti. Už šios taisyklės nesilaikymą raiteliui skiriamas įspėjimas arba 
papildomos sankcijos; 

3. Identifikacinis numeris gali būti tvirtinamas ant kamanų, kantaro ar pobanio; 
4. Identifikacinių numerių fonas turi būti baltas, o skaičiai – bet kokios kitos kontrastuojančios spalvos. 

 
2.13. Stekas 

 
1. Joti su steku leidžiama visų rangų ir visų sudėtingumo lygio rungtyse; 
2. Leidžiama naudoti tik vieną steką; 
3. Jei naudojamas, stekas turi būti ne ilgesnis kaip 120 cm jojant žirgais ir 100 cm jojant poniais, įskaitant 

odinį/sintetinį galiuką. Naudoti steką be odinio/sintetinio galiuko yra draudžiama; 
4. Vaikymo botagą leidžiama naudoti tik vaikant žirgą; 
5. Atvykus į varžybų vietą, jų teritorijoje, steką leidžiama naudoti tik raiteliui jojant, vedžiojant arba 

vaikant žirgą. Grūmas taip pat gali naudoti steką vedžiojant arba vaikant žirgą. Kiti asmenys gali laikyti 
steką rankose tik tuo atveju, kai stekas nėra naudojamas žirgo treniravimo tikslais. 

 
2.14. Pentinai 
 

1. Pentinai yra privalomi startuojant varžybose, išskyrus P ir E lygio rungtis bei Vaikų, Ponių, Jaunučių, 

Mėgėjų I grupės ir Jaunų 4 m. žirgų įskaitas ir visus sudėtingumo lygius TRN rango varžybose; 

2. Pentinai privalo būti pagaminti iš metalo. Pentinų dalis, tvirtinama prie bato, turi būti lygi, be aštrių 
kampų ar paviršių. Leidžiami metaliniai „Impuls“ modelio pentinai su apvalia kieto plastiko rutuliuku; 

3. Pentinų dalis, skirta raginimui, galis būti tiesi arba lenkta, tačiau linkis privalo eiti žemyn, kuomet 
pentinas dėvimas ant raitelio batų. Galiukas privalo būti užapvalintas; 

4. Visais atvejais, kai pentinai yra privalomi, leidžiama naudoti butaforinius „Dummy“ pentinus be 
raginimui skirtos dalies; 

5. Pentinai su laisvai besisukančiu disku ar žvaigždute yra leidžiami, tačiau disko/žvaigždutės kraštai 
privalo būti lygūs ir buki, be aštrių kampų, o pats diskas/žvaigždutė turi laisvai prasisukti; 

6. Vaikų, Jaunučių ir Ponių įskaitose draudžiama naudoti pentinus su besisukančiu plokščiu disku ar 
žvaigždute bei pentinus, kurie yra ilgesni nei 3.5 cm matuojant nuo raitelio bato; 

7. Infomaciniais tikslais, pateikiami tokių varžybose leidžiamų pentinų pavyzdžiai (žr. sekantį psl.): 
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2.15. Inventoriaus tikrinimas 

 
1. Pirmasis (vizualinis) inventoriaus patikrinimas yra skirtas padėti sportininkams ir varžybų stiuardo gali 

būti vykdomas prieš raiteliui įjojant į varžybinę aikštę, siekiant užtikrinti, kad naudojamas inventorius 
atitinka šias taisykles. Jis nėra privalomas, tačiau raitelis yra pilnai atsakingas už taisyklių laikymąsi 
varžybinėje aikštėje; 

2. Antrasis inventoriaus patikrinimas yra privalomas. Jis vykdomas iš karto po raitelio starto, patikrinimą 
atlieka varžybų stuardas. Dueto startas laikomas oficialiai pasibaigusiu, kuomet po starto baigiama 
inventoriaus patikra; 

3. Patikros po starto metu tikrinama ar balnas, kamanos, žąslai, stekas, pentinai ir kitas inventorius 

atitinka šias taisykles, ar nebuvo naudoti ausų kamštukai ir pan.; 
4. Patikros po starto metu tikrinama, ar kapsulė ir/ar laužtukų grandinėlė nėra priveržtos taip stipriai, kad 

pakenktų žirgui. Kilus įtarimui, kad kapsulė ir/ar grandinėlė yra pernelyg stipriai užveržta apšilimo prieš 
startą metu, varžybų stiuardas turi teisę ją patikrinti. Jei įtarimas pasitvirtina, raitelio paprašoma 
kapsulę/grandinėlę atlaisvinti. Jei antrosios patikros po starto metu kapsulė/grandinėlė vis dar yra per 
stipriai užveržta, varžybų stiuardas raiteliui skiria geltoną kortelę; 

5. Apie kiekvieną galimą taisyklių pažeidimą turi būti pranešta tos rungties, kurioje dalyvavo raitelis, 
teisėjui ties C, kuris spriima galutinį sprendimą dėl taikomos sankcijos; 

6. Visuomet, kuomet yra liečiamas žirgas, stiuardas privalo dėvėti vienkartines medicinines pirštines (po 
naują porą kiekvienam žirgui); 

7. Kamanos turėtų būti tikrinamos ypač atidžiai, kadangi kai kurių žirgų burnos sritis yra labai jautri. 
 
2.16. Jojimo šalmas  

 
1. Tinkamai užsegtas, tarptautinius ASTM/SEI saugumo standartus atitinkantis šalmas yra privalomas 

visiems, jojantiems varžybų teritorijoje; 
2. Asmenimis iki 25 m. metų šalmas privalomas ir žirgų išvedimo metu, visiems kitiems – 

rekomenduojamas; 
3. Bet kuriam asmeniui pažeidus šalmų dėvėjimo taisykles draudžiama joti toliau tol, kol užsidedamas ir 

tinkamai užsegamas šalmas. Jei sportininkas ar kitas asmuo jodamas nusiima šalmą, atsakomybė tenka  

taisykles pažeidusiam asmeniui; 
4. Leidžiama naudoti cilindro formos šalmą; 
5. Šalmas gali būti juodas arba bet kokios kitos tamsios spalvos. 

 
2.17. Švarkai ir frakai 

 

1. Tiek švarkas, tiek frakas gali būti bet kokios tolygios spalvos. Skoningi ir diskretiški papuošimai, pvz. 
kontrastingo atspalvio apykaklė, dekoratyvi siūlė ar kristalų papuošimai, yra leidžiami. Dryžuoti ar kelių 
spalvų švarkai ar frakai yra draudžiami; 

2. LTU-CH, LTU2* ir LTU1* rango varžybose švarką privalu dėvėti P, E, A, L lygio rungtyse ir Vaikų, 
Jaunučių, Ponių, Mėgėjų I grupės, Mėgėjų II grupės ir jaunų žirgų rungtyse, skirtose 4, 5 ir 6 metų 
žirgams; 

3. LTU-CH, LTU2* ir LTU1* rango varžybose leidžiama rinktis trumpą švarką arba fraką M ir S lygio 

rungtyse bei Jaunių, Jaunimo, Mėgėjų III grupės ir jaunų 7 metų žirgų įskaitose;  
4. TRN rango varžybose leidžiama dėvėti bet kokią tvarkingą, treniruotėms skirtą aprangą; 
5. Įvairių tarnybų pareigūnai gali dėvėti įprastą arba tarnybinę aprangą visų rangų nacionalinėse 

varžybose. Tarnybinė apranga taikoma ne tik kariuomenės ir policijos nariams, bet ir kitų valstybinių ar 
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karinių įstaigų nariams ir darbuotojams, tačiau jie privalo laikytis visų šalmo dėvėjimo taisyklių; 
6. Esant blogam orui, gali vyriausiasis teisėjas gali leisti dėvėti lengvą, vandeniui atsparią striukę švarkui 

ar frakui apsaugoti; 

7. Esant karštam orui, vyriausiausiojo varžybų teisėjo sprendimu gali būti leidžiama joti be švarkų ar frakų. 
Tokiu atveju leidžiama dėvėti tvarkingus, į jojimo kelnes sukištus jojimo marškinius su aukšta apykakle, 

trumpomis arba ilgomis rankovėmis. 
 

2.18. Kitų aprangos detalių spalvos 
 
TRN rango varžybose leidžiama dėvėti bet kokios spalvos treniruotėms skirtą jojimo aprangą. Visose LTU-CH, 

LTU2* ir LTU1* rango varžybose nustatomos šios aprangos spalvos: 
1. Jojimo kelnės – baltos arba gelsvos spalvos; 
2. Žabo arba kaklaraištis – baltos arba gelsvos spalvos; 
3. Pirštinės – baltos, gelsvos arba švarko spalvos; 
4. Jojimo batai – juodos arba kitos tamsios spalvos. 

 
2.19. Komunikavimo priemonės 

 
Ausinės ir/ar kitos elektroninės komunikavimo priemonės yra griežtai draudžiamos varžybose starto metu ir už 
jų naudojimą raitelis yra eliminuojamas. Ausinės ar kitos panašios komunikavimo priemonės yra leidžiamos tik 
treniruočių ir apšilimo metu. 
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3. JOJIMAS VARŽYBOSE IR REZULTATŲ NUSTATYMAS 
 
  

3.1. Treniruotės ir apšilimas 

 
Bendrosios žirgų treniravimo taisyklės numato, kad: 
 

1. Niekas, išskyrus varžybose dalyvaujantį raitelį, negali joti žirgo varžybų vietoje visų jų metu, nuo 
atvykimo iki išvykimo. Už šios taisyklės nepaisymą baudžiama diskvalifikacija; 

2. Grūmams leidžiama raitomis tik žingsniuoti išlaikant tokio ilgio pavadžius, koks yra būtinas saugumui 

užtikrint, bei žirgą vaikyti; 
3. Treniruočių ir apšilimo metu leidžiama žodinė trenerio ar raitelio atstovo pagalba tiek tiesiogiai, tiek 

elektroninėmis priemonėmis; 
4. Varžybų vietoje nuo atvykimo iki išvykimo joti, vaikyti ar apšildyti žirgą prieš startą leidžiama tik 

varžybų programoje nurodytose bei vyriausiojo teisėjo patvirtintose aikštėse ir tik tuo laiku, kai jos yra 
oficialiai atidarytos treniruotėms ar apšilimui. Už šios taisyklės nepaisymą baudžiama diskvalifikacija; 

5. Gavus organizatoriaus ir vyr. teisėjo sutikimą, raiteliams leidžiama edukaciniais tikslais varžybų vietoje 
treniruoti žirgus, kurie nedalyvauja varžybose, bet tokiu atveju jie privalo laikytis šių taisyklių, visa jų 
apimtimi. Vyr. stiuardas privalo paskirti konkretų laiką tokioms treniruotėms, tam, kad nebūtų trukdoma 
varžybose dalyvaujantiems žirgams. 
  

3.2. Apšilimo taisyklės 
 

1. Apšilimo tikslas – tinkamai fiziškai ir psichologiškai paruošti žirgą startui ir jo metu privalu paisyti žirgo 
gerovės. Apšilimą turėtų sudaryti pakaitomis derinami lengvesni ir sunkesni pratimai, tempimo pratimai 
ir pertraukėlės žingine. Perdėtas nuolatinis vieno konkretaus pratimo kartojimas yra draudžiamas; 

2. Apšilimo metu privalu laikytis saugių atstumų tarp žirgų ir paisyti bendrųjų žirgų treniravimo grupėje 
taisyklių. Bet koks sąmoningas elgesys, kuriuo sukeliamas pavojus kitiems žirgams, raiteliams, 
oficialiems ar pašaliniams asmenims ar turtui, yra netoleruojamas. Už tokį elgesį gali būti skiriama 
geltona kortelė; 

3. Apšilimo metu žirgui perduodamos komandos turėtų būti jautrios ir korektiškos. Draudžiama perdėtai 
naudoti pentinus arba steką. Galvos ir kaklo pozicija turi būti pasiekama be prievartos, momentui 
išlaikius pavadžius jie turi būti palaisvinami; 

4. Maksimaliai leistina apšilimo trukmė žirgui yra viena valanda. Į šį laiką skaičiuojamas ir žirgo vaikymas, 
bet neskaičiuojamas žirgo vedžiojimas žingine rankose; 

5. Minimalus poilsio periodas tarp treniruotės ir apšilimo arba tarp dviejų apšilimų per tą pačią dieną yra 

viena valanda. Šiuo periodu žirgas turėtų ilsėtis garde, aptvare, o jei nėra tokios galimybės – žirgų 
transporte arba ganomas; 

6. Norint pakartoti nepavykusias testo vietas arba atlikti tempimo pratimus, po starto apšilimo aikštelėje 
leidžiama joti ne ilgiau kaip 10 minučių; 

7. Vaikyti žirgus apšilimo aikštėje griežtai draudžiama. Vaikymui varžybų metu turi būti skirta ir aiškiai 
pažymėta atskira aikštė arba aukštesne tvora atitverta aikštės dalis; 

8. Tai, ar raiteliai paiso apšilimo taisyklių, stebi varžybų stiuardas ir prireiktus įspėja raitelį asmeniškai arba 

kreipdamasis į teisėją, konkrečioje rungtyje teisėjaujantį ties raide C. Jei nusprendžiama taikyti sankciją, 
sprendimą priima teisėjas ties C, tačiau žiauraus elgesi su žirgu atvejais vyr. stiuardas turi teisę 
vienasmeniškai skirti raiteliui geltoną kortelę. 

 
3.3. Iškvietimas į startą ir startavimas 
 

1. Startuojama iš aikštelės išorės, įjojant ties raide A. Ten, kur startuoti iš išorės nėra techninių galimybių, 

prieš startą leidžiama joti pačioje aikštelėje, o gavus signalą – pradėti testą pasukant vidurio linijos link 
ties A;  

2. Raitelis vyriausiojo rungties teisėjo ties C iškviečiamas į aikštelę varpeliu, skambučiu, švilpuku ar kitu 
specifišku signalu. Varžybų komentatoriaus pastabos nėra laikomos oficialiu iškvietimu į startą; 

3. Teisėjui ties C iškvietus į startą, raitelis privalo įjoti į varžybinę aikštę per 45 sekundes nuo iškvietimo, o 
jojant laisvąją programą – duoti signalą paleisti muziką. Paleidus muziką, raitelis  privalo įjoti į varžybinę 

aikštelę per 30 sekundžių; 

4. Jei raitelis viršija 45/30 sekundžių limitą, jam teisėjo ties C sprendimu skiriama techninė klaida (-0.5% 
nuo kiekvieno teisėjo); 

5. Jei raitelis nepradeda testo per 90 sekundžių, jis teisėjo ties C sprendimu yra eliminuojamas;  
6. Jei po iškvietimo į startą žirgas pradeda šlapintis, tuštintis arba nutinka kažkas, kas iš esmės sutrukdo 

pradėti testą (pvz. nukrenta pasaga), laikas stabdomas iki to momento kuomet žirgas bus pasiruošęs 
tęsti. Jei problemai pašalinti reikia daugiau laiko, teisėjas ties C sprendžia kuomet raitelis gali grįžti ir 

startuoti vėl; 
7. Pasisveikinimo metu raitelis privalo paimti pavadžius į vieną ranką, nuleisti kairę arba dešinę ranką 

žemyn ir linktelėti galva. Jei raitelis nepaima pavadžių į vieną ranką, jam teisėjo ties C sprendimu 
skiriama techninė klaida (-0.5% nuo kiekvieno teisėjo). 
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3.4. Testo jojimo tvarka 
 

1. Raiteliai varžybose joja pagal mintinai išmoktą (-us) testą (-us) ir visi elementai turi būti atliekami 
tiksliai tokia tvarka, kuri nurodyta teste; 

2. Testo elementas turi būti atliekamas tuomet, kada raitelio kūnas lygiuoja su raide, kuri nurodyta teste. 
Perėjimai ar elementai (pvz. kojų keitimai) atliekami artėjant prie raidės įstrižaine ar statmena linija turi 
būti atliekami tuomet, kai žirgo nosis pasiekia raidę ir žirgas vis dar yra tiesus; 

3. Testas prasideda įjojant į aikštelę ties raide A ir baigiasi po atsisveikinimo iš karto po to, kai žirgas 
pajuda pirmyn. Bet kokie incidentai prieš testo pradžią ir po testo pabaigos negali įtakoti teisėjų balų. 

Stiuardo atliekamas patikrinimas po starto laikomas testo dalimi, todėl rezultatas oficialiai nefiksuojamas 
tol, kol patvirtinama, jog nebuvo pažeistos varžybų taisyklės; 

4. Testo laikas neribojamas, teisėjavimo protokoluose jis nurodomas tik informacijai;  
5. Jei dėl sudėtingų oro sąlygų, techninių ar kitų aplinkybių raitelis negali tęsti testo, teisėjas ties C jį 

sustabdo įspėdamas varpeliu. Jei įmanoma, trukdžiai pašalinami, jei ne – testas tęsiamas teisėjo ties C 
sprendimu sulaukus palankių sąlygų. Raiteliui leidžiama pradėti testą nuo pradžių arba tęsti nuo tos 
vietos, kur buvo sustabdytas. Bet kokiu atveju, jau skirti balai nekeičiami; 

6. Raitelis iš aikštelės privalo išjoti tokiu būdu, kuris yra nurodytas teste. 
  

3.5. Laisvoji programa pagal muziką 
 

1. Laisvosios programos pagal muziką rungtyje raitelis privalo įjoti į varžybų aikštelę per 30 sekundžių nuo 

to momento, kai paleidžiama muzika; 

2. Laisvosios programos rungtyse nurodomas minimalus ir maksimalus programos trukmės laikas;  
3. Laisvosios programos laikas pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai žirgas pajuda po pasisveikinimo 

ir baigiamas skaičiuoti tuomet, kai raitelis atsisveikina; 
4. Jei laisvoji programa yra aiškiai trumpesnė arba ilgesnė nei nurodyta teste, iš kiekvieno teisėjo artistinių 

balų procentinio rezultato atimama po -0.5%. Nežymus laiko neatitikimas iki 10 sekundžių yra leistinas; 
5. Jei laisvoji programa nutrūksta dėl techninių kliūčių, teisėjas ties C, pasitaręs su raiteliu, nusprendžia, 

kada raitelis turėtų sugrįžti atlikti programą (pvz., per pertrauką ar rungties pabaigoje) sudarant kuo 

mažiau kliūčių kitiems rungties dalyviams. Leidžiama pradėti nuo pradžių arba ten, kur nutrūko muzika. 
Bet kokiu atveju, jau skirti balai nekeičiami; 

6. Laisvosios programos pradžioje ir pabaigoje privalomas pasisveikinimas ir atsisveikinimas; 
7. Laisvojoje programoje turi būti visi aliūrai ir elementai, kurių reikalauja atitinkamo lygio laisvosios 

programos testas; 
8. Laisvojoje programoje turi būti visi aliūrai ir elementai, kurių reikalauja atitinkamo lygio laisvosios 

programos testas, už neatliktą elementą skiriamas 0, o balai už choreografiją ir sudėtingumo lygį negali 

būti aukštesni nei 5.5; 
9. Leidžiama atlikti žemesnių lygių elementus; 

10. Laisvojoje programoje sąmoningai atlikti auštesnio sudėtingumo lygio elementai neleidžiami. Jei tokie 
elementai atliekami, techniniai balai už juos neskiriami, o balai už choreografiją ir sudėtingumo lygį 
negali būti aukštesni nei 5.5; 

11. Laisvojoje programoje privalomieji elementai negali būti atlikti sąmoningai ir neleistinai viršijant 

maksimalius programos reikalavimus (pvz. daugiau nei dvigubas piruetas šuoliavime Didžiajame Prize). 
Tokiu atveju balai už choreografiją ir sudėtingumo lygį negali būti aukštesni nei 5.5; 

12. Laisvojoje programoje privalomieji elementai negali būti atlikti sąmoningai ne pagal joje numatomas 
taisykles (pvz. žinginė įtrauka tik kaip šoninis elementas, piaffe tik kaip piruetas). Tokiu atveju balai už 
choreografiją ir sudėtingumo lygį negali būti aukštesni nei 5.5; 

13. Jei privalomasis elementas laisvojoje programoje tyčia atliktas nepasiekiant minimalių programos 
reikalavimų bent kartą, jis vertinamas neigiamai (4), o balai už choreografiją ir sudėtingumo lygį 

atitinkamai mažinami. 
 
3.6. Testo klaida 
 

1. Sprendimą, ar testo klaida buvo padaryta ar ne priima teisėjas ties C, o kitų teisėjų balai pakoreguojami 
pagal jo sprendimą; 

2. Kuomet raitelis padaro klaidą teste (pvz. pasuka ne į tą pusę, praleidžia elementą, joja papildomą, teste 

nenumatytą elementą (pvz. voltą), teisėjas ties C įspėja jį varpeliu ar kitu signalu. Jei reikia, teisėjas 
nurodo nuo kurios vietos raitelis privalo tęsti ir koks sekantis elementas turi būti atliekamas, tuomet 
palieka raitelį tęsti savarankiškai; 

3. Tais atvejais, kuomet raitelis padaro klaidą teste, bet įspėjimas varpeliu tik bereikalingai sutrukdytų 
pasirodymą, teisėjas ties C sprendžia, įspėti raitelį skambučiu ar ne. Tačiau, jei varpeliu neįspėjama, o 
teste reikia pakartoti tą patį elementą ir raitelis vėl padaro analogišką klaidą, jis baudžiamas tik vieną 

kartą. Tokių klaidų pavyzdžiai – raitelis iš vidutinės risčios pereina į žinginę ties V, o ne ties K kaip 
numatyta, arba pireutą atlieka ties D, o ne L kaip numatyta; 

4. Jei raitelis padaro testo atlikimo klaidą (pvz. joja lengvąja risčia vietoj mokomosios ir pan.), jis 
baudžiamas kaip už testo klaidą; 

5. Raiteliui neleidžiama kartoti nepavykusio elemento, išskyrus tuos atvejus, kai teisėjas C įspėja raitelį 
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varpeliu ir paprašo jį pakartoti. Jei raitelis pradeda daryti elementą ir nepavykus bando tą elementą 
pakartoti, teisėjai privalo vertinti tik pirmąjį bandymą ir papildomai bausti už testo klaidą; 

6. Jei teisėjų kolegija klaidos nepastebėjo, raitelis nėra baudžiamas už klaidą. 

 
3.7. Nuobaudos už testo klaidas  

 
1. Už kiekvieną testo klaidą P, E, A, L, M lygio rungtyse, Vaikų, Ponių, Jaunučių, Jaunių, visų grupių Mėgėjų 

ir visų amžių Jaunų žirgų (4, 5, 6 ir 7 metų) rungtyse baudžiama taip: 
 
• Pirmoji testo klaida: iš gaultinio kiekvieno teisėjo procentinio rezultato atimama – 0.5% 

• Antroji testo klaida: iš gaultinio kiekvieno teisėjo procentinio rezultato atimama – 1% 
• Trečioji testo klaida: raitelis eliminuojamas 

 
2. Už kiekvieną testo klaidą S lygio rungtyse ir Jaunimo įskaitoje baudžiama taip: 

 
• Pirmoji testo klaida: iš gaultinio kiekvieno teisėjo procentinio rezultato atimama – 2% 
• Antroji testo klaida: raitelis eliminuojamas 

 
3. Testo klaidos vertinamos ir nuobaudos skiriamos nepriklausomai nuo to, ar raitelis įspėtas varpeliu ar 

ne. 
 
3.8. Techninės klaidos 

 

1. Sprendimą, ar techninė klaida buvo padaryta ar ne priima teisėjas ties C, o kitų teisėjų balai 
pakoreguojami pagal jo sprendimą; 

2. Už kiekvieną techninę klaidą raitelis baudžiamas atimant -0.5% procento iš gaultinio kiekvieno teisėjo 
procentinio rezultato; 

3. Testuose su jojimo stiliaus vertinimu arba rungtyse 7 m. žirgams, kurių rezultatą sudaro dviejų 
(techninio ir stiliaus arba techninio ir aliūrų) įvertinimų vidurkis, -0.5% už kiekvieną techninę klaidą 
atimama tiek iš techninio rezultato, tiek iš stiliaus arba aliūrų kokybės rezultato; 

4. Laisvojoje programoje pagal muziką, -0.5% už kiekvieną techninę klaidą atimama iš techninio rezultato; 
5. Techninės klaidos nėra sumuojamos ir negali lemti raitelio eliminavimo; 
6. Techninėmis klaidomis laikomi atvejai, kai raitelis: 

 
• Įjoja  į erdvę aplink varžybinę aikštelę su kojų apsaugomis/bintais arba su nepilna varžybine 

apranga (pvz. be jojimo pirštinių); 
• Įjoja į varžybinę aikštelę su kojų apsaugomis/bintais arba su nepilna varžybine apranga. Jei testas 

jau pradėtas, raitelis teisėjo ties C sustabdomas varpeliu ir pagalbininkas raiteliui padeda 
nusiimti/užsidėti inventorių. Raiteliui leidžiama tęsti testą nuo pradžių arba nuo tos vietos, kur buvo 

sustabdytas. Bet kokiu atveju, jau skirti balai nekeičiami;  
• Įjoja į varžybų aikštelę prieš teisėjui ties C iškviečiant jį į startą varpeliu; 
• Teisėjui ties C iškvietus į startą, raitelis neįjoja į varžybinę aikštę per 45 sekundes nuo iškvietimo; 
• Jojant laisvąją programą pagal muziką, teisėjui ties C iškvietus į startą, raitelis per 30 sekundžių 

neduoda signalo paleisti muziką; 
• Raitelis nuolat naudoja balso komandas ar spragsi liežuviu; 
• Pasisveikinimo ar atsisveikinimo metu raitelis nepaima pavadžių į vieną ranką. 

 
3.9. Eliminavimas dėl šlubavimo 
 
Esant aiškiam žirgo šlubavimui testo metu, teisėjas ties C informuoja raitelį varpeliu ir eliminuoja. Šis 

sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.  
 
3.10. Eliminavimas dėl žirgo pasipriešinimo 
 

1. Jei žirgas priešinasi raiteliui taip, kad sutrikdoma testo eiga ilgiau nei dvidešimčiai (20) sekundžių, 
raitelis teisėjo ties C yra informuojamas varpeliu ir eliminuojamas. Šis sprendimas yra galutinis ir 

neskundžiamas.  

2. Bet kokio kito žirgo pasipriešinimo, keliančio aiškų pavojų raiteliui, pačiam žirgui, oficialiems ar kitiems 
asmenims atveju, raitelis eliminuojamas iš karto, nelaukiant 20 sekundžių. Ši taisyklė taip pat taikoma 
atvejams prieš įjojant į varžybų aikštelę. 

 
3.11. Eliminavimas dėl kritimo 
 

Jei raitelis ir/ar žirgas krenta varžybinėje aikštelėje testo metu, raitelis teisėjo ties C yra informuojamas varpeliu 
ir eliminuojamas. Šis sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.  
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3.12. Eliminavimas dėl išjojimo iš aikštelės 
 
Jei laikotarpyje nuo testo pradžios iki pabaigos žirgas visomis keturiomis kojomis išeina už varžybinės aikštelės 

ribų, raitelis teisėjo ties C yra informuojamas varpeliu ir eliminuojamas. Šis sprendimas yra galutinis ir 
neskundžiamas. 

 
3.13. Eliminavimas dėl neleistinos pagalbos 
 
Bet kokia pagalba raiteliui iš šalies fiziniais veiksmais, balsu (įskaitant ausines ir kitus elektronikos prietaisus) ar 
ženklais testo metu yra laikoma neleistina. Jei teisėjo ties C sprendimu raiteliui testo metu buvo suteikta 

neleistina pagalba, jis informuojamas varpeliu ir eliminuojamas. Šis sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas. 
 
3.14. Eliminavimas dėl kraujavimo 
 

1. Jei testo metu teisėjui ties C kyla įtarimas, kad bet kuri žirgo kūno vieta kraujuoja, raitelis yra 
sustabdomas įspėjant varpeliu ir apžiūrimas teisėjo, priglaudžiant prie žaizdos ar žirgo burnos baltą, 
švarią, sausą servetėlę. Ant bet kurios žirgo kūno vietos radus šviežio kraujo, raitelis yra eliminuojamas. 

Šis sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas; 
2. Jei įtarimas nepasitvirtina arba jei kraujas nėra šviežias, raitelis gali tęsti testą. Raiteliui leidžiama 

pradėti testą nuo pradžių arba tęsti nuo tos vietos, kur buvo sustabdytas. Bet kokiu atveju, jau skirti 
balai nekeičiami; 

3. Jei šviežaus kraujo randama žirgo burnos ar pentinų zonoje patikrinimo po testo metu, varžybų 

stiuardas informuoja teisėją ties C, kurio sprendimu raitelis yra eliminuojamas. Šis sprendimas yra 

galutinis ir neskundžiamas; 
4. Jei šviežaus kraujo randama ant bet kurios kitos žirgo kūno vietos (išskyrus burną ir pentinų zoną) 

patikrinimo po testo metu, raitelis nėra automatiškai eliminuojamas. Stiuardas informuoja teisėją prie C. 
Žirgą apžiūri varžybų veterinaras. Sprendimą, ar žirgas yra pakankamai sveikas tęsti varžybas, priima 
teisėjas ties C remdamasis varžybų veterinaro nuomone. Jei nusprendžiama, kad žirgas nebegali 
dalyvauti varžybose tą arba sekančią dieną, duetas diskvalifikuojamas, tačiau rezultatai, pasiekti iki 
tokio sprendimo priėmimo, lieka galioti. Šis sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas; 

5. Visais atvejais (tiek lemiančiais eliminavimą, tiek ne), kai žirgas pradeda kraujuoti testo metu arba iš 
karto po jo, jis turi būti apžiūrėtas varžybų veterinarijos gydytojo. Remdamasis veterinaro nuomone, 
teisėjas ties C priima galutinį sprendimą, ar žirgas gali tęsti varžybas tą arba sekančią dieną. Šis 
sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas. 

 
3.15. Eliminavimas dėl kitų priežasčių 
 

Raitelis yra eliminuojamas teisėjo ties C sprendimu jei: 
 

1. Neįjoja į varžybų aikštelę per 90 sekundžių nuo teisėjo ties C signalo varpeliu, išskyrus pateisinamus 
atvejus, numatytus 3.3 dalyje; 

2. Žirgas ir/ar raitelis akivaizdžiai nėra pasiruošę konkretaus testo sudėtingumo lygiui; 
3. Testo metu pažeidžiami žirgo gerovės principai, raitelio veiksmai gali būti įvardijami kaip žirgus elgesys 

su žirgu; 
4. Jojama naudojantis inventoriumi, kuris nėra leidžiamas šiomis varžybų taisyklėmis (tiek testo, tiek 

apšilimo metu). 
 

3.16. Testų vertinimas 
 

1. Kiekvienas testo elementas yra vertinamas balais nuo 1 iki 10 pagal šią sistemą: 

 
0 – neatlikta 4 – nepatenkinamai 8 – gerai 
1 – labai blogai 5 – patenkinamai 9 – labai gerai 
2 – blogai 6 – pakankamai 10 – puikiai 
3 – prastai 7 – gana gerai 

 

2. Atskirų techninių elementų vertinimui teisėjai gali skirti sveikus balus arba balus su 0.5 dešimtąja dalimi; 

3. Skiriant balus už stilių testuose su jojimo stiliaus įvertinimu, artistinius balus laisvojoje programoje pagal 
muziką bei jaunų žirgų rungtyse galima naudoti sveikus balus arba balus su 0.1 dešimtąja dalimi; 

4. Tais atvejais kai viso testo atlikimą vienas arba keli teisėjai kolegialiai vertina vienu balu, galima naudoti 
sveikus balus arba balus su 0.1 dešimtąja dalimi; 

5. Balai rašomi rašalu ar tušinuku, pataisymai patvirtinami teisėjo parašu; 
6. Elementą įvertinus penketu (5) ar mažiau teisėjai privalo sprendimą paaiškinti pastabų skiltyje. Visais 

kitais atvejais skirtą balą papildyti komentaru yra rekomenduojama.  
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3.17. Rezultatų skaičiavimas ir vietų paskirstymas 
 

1. Konkretaus teisėjo skirti balai padauginami iš koeficientų (jei teste jie nurodomi) ir sudedami. Gauta 

suma padalinama iš maksimaliai galimos konkrečiame teste. Gautas skaičius padauginamas iš 100 ir 
gaunamas procentinis konkretaus teisėjo rezultatas; 

2. Jei raitelis padarė testo arba techninių klaidų, iš šio rezultato atimama tiek procentų, kiek nurodoma 
rungties teisėjo ties C teisėjavimo protokole. Gautas procentinis rezultatas įrašomas į konkretaus teisėjo 
teisėjavimo protokolą ir fiksuojamas rungties rezultato protokole; 

3. Visų rungties teisėjų gauti procentiniai rezultatai sudedami ir padalinami iš teisėjų skaičiaus, taip 
nustatant raitelio procentinio rezultato vidurkį, kuris yra laikomas galutiniu rezultatu; 

4. Jei rungties eigoje kažkuris teisėjas dėl kokių nors priežasčių staiga nebegali teisėjauti, jo balai yra 
neskaičiuojami nustatant galutinį raitelio rezultatą; 

5. Pirmąją vietą rungtyje užima raitelis, kurio procentinis rezultatas yra didžiausias, antrąją – mažesnį 
procentinį rezultatą turintis raitelis ir t.t. 

6. Jei dviejų ar daugiau 1-3 vietas užėmusių raitelių galutiniai rezultatai sutampa, vietos paskirstomos pagal 
vidutinį atskirų teisėjų balą. Tai reiškia, kad kiekvieno iš raitelį rungtyje teisėjavusių teisėjų balai yra 
išdėstomi didėjančia tvarka (pvz. 68.400% - 68.455% - 69.846%). Sekos viduryje atsiradęs procentinis 

rezultatas ir yra laikomas vidutiniu to raitelio rezultatu (pvz. šiuo atveju - 68.455%). Raitelis, kurio 
vidutinis rezultatas yra didenis, užima aukštesnę vietą.  

7. Vietomis pasidalinama tais atvejais, kai: 
 
• Vidutinio rezultato palyginimo neįmanoma atlikti todėl, kad rungtyje teisėjavo tik 1 arba 2 teisėjai; 

• Raitelių rezultatai sutampa palyginus ir jų vidutinį rezultatą; 

• Raitelių rezultatai sutampa kitoms vietoms (ne 1-3 pozicijoms). 
 

3.18. Rezultatai laisvojoje programoje, stiliaus ir jaunų žirgų rungtyse 
 

1. Raitelio laisvosios programos rezultatą sudaro techninės ir artistinės dalies procentinių rezultatų 
matematinis vidurkis. Jei raitelis padarė techninių klaidų, procentai atimami iš techninės dalies rezultato. 
Jei programa truko ilgiau ar trumpiau nei leidžiama ir taip nurodoma rungties teisėjo ties C teisėjavimo 

protokole, iš kiekvieno teisėjo skirto artistinio rezultato atimama -0.5%. Jei dviejų ar daugiau 1-3 vietas 
užėmusių raitelių rezultatai sutampa, vietos paskirstomos pagal artistinį ivertinimą. Jam nustatyti atskirų 
teisėjų artistiniai rezultatai yra sudedami ir padalinami iš teisėjų skaičiaus, taip nustatant raiteliui skirtą 
vidurkį. Raitelis, kurio artistinių balų vidurkis yra didesnis tampa nugalėtoju. Jei raitelių rezultatai 
sutampa palyginus ir artistinį rezultatą, vietomis pasidalinama; 

2. Testuose su jojimo stiliaus vertinimu raitelio rezultatą sudaro techninės dalies ir jojimo stiliaus 
įvertinimo matematinis vidurkis. Jei raitelis padarė testo klaidą, procentai atimami tik iš techninės dalies 

rezultato. Jei raitelis padarė techninę klaidą, procentai minusuojami tiek iš techninės, tiek iš stiliaus dalies 
rezultatų. Jei dviejų ar daugiau 1-3 vietas užėmusių raitelių rezultatai sutampa, vietos paskirstomos pagal 

techninį raitelių įvertinimą, t.y. raitelis, kurio techninis rezultatas yra didenis, užima aukštesnę vietą. Jei 
raitelių rezultatai sutampa palyginus ir jų techninį rezultatą, vietomis pasidalinama; 

3. Jauno žirgo rezultatą rungtyse 4, 5 ir 6 metų žirgams sudaro skirtų balų suma, padauginta iš 2: taip 
nustatomas procentinis žirgo rezultatas. Jei raitelis padarė techninių arba testo klaidų, iš šio rezultato 

atitinkamai atimami procentai. Jei dviejų ar daugiau 1-3 vietas užėmusių žirgų  rezultatai sutampa, vietos 
paskirstomos sudedant balus, skirtus už “Paklusnumą” ir “Perspekyvą”, o gauta suma padalinama iš 2. 
Žirgas, kurio šių dviejų įvertinimų vidurkis yra didenis, užima aukštenę vietą. Jei žirgų rezultatai vis dar 
sutampa, aukštesnę vietą užima žirgas, kurio “Paklusnumo” įvertinimas yra didesnis. Jei žirgų rezultatai 
vis dar sutampa, vietomis pasidalinama; 

4. Jaunų žirgo rezultatą 7 metų žirgų rungtyse sudaro sudaro techninės dalies ir aliūrų įvertinimo 
matematinis vidurkis. Jei raitelis padarė testo klaidą, procentai atimami tik iš techninės dalies rezultato. 

Jei raitelis padarė techninę klaidą, procentai minusuojami tiek iš techninių, tiek iš aliūrų rezultatų. Jei 
dviejų ar daugiau 1-3 vietas užėmusių žirgų  rezultatai sutampa, vietos paskirstomos taip pat, kaip ir 
rungtyse jauniems 4, 5 ir 6 metų žirgams (žr. aukščiau);  

5. Vertinant visą testą vienu balu testo įvertinimas paverčiamas procentiniu rezultatu, padauginant jį iš 10. 
Jei raitelis padarė testo arba techninių klaidų, iš šio rezultato atimama atitinkamai procentų. Jei dviejų ar 
daugiau raitelių rezultatai sutampa, jie vietomis pasidalina. 

 

3.19. Apdovanojimai  
  

1. Prizines vietas užėmusių raitelių dalyvavimas apdovanojimuose yra privalomas, išskyrus tuos atvejus, 
kai esant svariai priežasčiai vyriausiasis varžybų teisėjas leidžia apdovanojimuose nedalyvauti apskritai 
arba dalyvauti be žirgo. Apdovanojimuose dalyvauti su kitu tose pačiose varžybose dalyvaujančiu žirgu 
leižiama visais atvejais; 

2. Jei prizininkas apdovanojimuose nedalyvauja be vyr. teisėjo leidimo, jis netenka teisės į atminimo, 
daiktinius ir/ar piniginius prizus; 

3. Inventorius ir apranga apdovanojimų metu turi atitikti šias taisykles, tačiau leidžiama papildomai naudoti 
baltus ar juodus kojų bintus, kanopų apsaugas (kaliošus) ir žirgo ausų kištukus. Jei apdovanojimuose 
jojama su gūnia, ji turi būti dovanojama toje rungtyje kaip prizas; 
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4. Apdovanojimų metu privalu laikytis saugių atstumų tarp žirgų ir paisyti bendrųjų jojimo grupėje 
taisyklių. Bet koks sąmoningas raitelio elgesys, kuriuo sukeliamas pavojus kitiems žirgams, raiteliams, 
oficialiems ar pašaliniams asmenims ar turtui, yra netoleruojamas. Už tokį elgesį gali būti skiriama 

geltona kortelė; 
5. Rozetės ir priziniai pinigai yra skiriami žirgo savininkui arba jį pagal sutartį nuomojančiam asmeniui; 

6. Taurės, atminimo prizai yra skiriami raiteliui, išskyrus tuos atvejus, kaip jie specifiškai dovanojami žirgo 
savininkui. 
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4. DAILIOJO JOJIMO VARŽYBŲ VYKDYMAS 
 

4.1. Organizatorių teisės  
 

Kiekvienas asmuo, sporto klubas ar organizacija turi teisę surengti LŽSF dailiojo jojimo varžybas. Varžybų 
organizatoriai turi teisę:  
 

1. Likus ne mažiau kaip 2 savaitėms (14 dienų) iki varžybų keisti varžybų programos esmę, pvz. varžybų 
vykdymo vietą, nukelti jų vykdymo laiką, keisti aikštės tipą (laukas, maniežas) pridėti papildomas 

rungtis/įskaitas, keisti prizinį fondą. Apie tokius pakeitimus privalu raštu pranešti LŽSF, visiems 
oficialiems asmenims, paraiškas iki to momento pateikusiems raiteliams ir LŽSF tinklalapyje paskelbti 
atnaujintą varžybų programą; 

2. Likus ne mažiau kaip savaitei (7 dienoms) iki varžybų, jas atšaukti, jei dėl per mažo dalyvių skaičiaus 
organizatorius patirtų finansinių nuosotlių arba dėl blogų oro sąlygų. Apie tokius pakeitimus privalu raštu 
pranešti LŽSF, oficialiems asmenims ir paraiškas pateikusiems raiteliams; 

3. Bet kuriuo momentu (taip pat ir varžybų eigoje) keisti programoje nurodytą oficialų asmenį (teisėją, 

stiuardą), jei jis nebegali vykdyti įsipareigojimų dėl sveikatos ar kt. priežasčių. Oficialų asmenį keičiantis 
asmuo privalo būti tokios kategorijos, kuri suteiktų tokias plačias arba platesnes teises dirbti tų varžybų 
metu kaip ir keičiamo asmens. Apie tokius pakeitimus privalu pranešti LŽSF, kitiems oficialiems 
asmenims ir paraiškas pateikusiems raiteliams;  

4. Iškilus nenugalimoms aplinkybėms (force majeure) keisti programą šių varžybų taisyklių ribose bet 

kuriuo momentu, jei tokį sprendimą patvirtina vyriausiasis varžybų teisėjas. Apie tokius pakeitimus 

privalu iš karto pranešti LŽSF, kitiems oficialiems asmenims ir paraiškas pateikusiems raiteliams; 
5. Pretenduoti ir gauti LŽSF finansavimą ar paramą varžyboms, jei tai yra numatyta LŽSF metiniame 

biudžete; 
6. Publikuoti varžybų rėmėjo(ų) reklaminę medžiagą varžybų metu komentuojant, demonstruojant video 

medžiagą, įvairaus tipo reklaminiais stendais jų vietoje, dalinant skrajutes, mėginukus, organizuojant 
prekybą rėmėjo prekėmis, naudojant jo simboliką ant prizų, oficialių asmenų aprangos, oficialių 
dokumentų ir kitais būdais; 

7. Publikuoti varžybų rėmėjo(ų) reklaminę medžiagą LŽSF visuomenės infomavimo kanalais pagal iš anksto 
su LŽSF Dailiojo jojimo komitetu ir Generaliniu sekretoriumi suderintą veiksmų planą, pvz. straipsniuose, 
video/audio medžiagoje, socialinių medijų kanalais; 

8. Bet kuriuo momentu gauti LŽSF Dailiojo jojimo komiteto konsultaciją visais organizaciniais klausimais. 
 
4.2. Organizatorių pareigos 
 

Varžybų organizatoriai yra atsakingi už visus su varžybų organizacija ir vykdymu susijusius klausimus: 
organizacinio komiteto sudarymą, varžybų vietos parengimą (užtikrinant oficialių asmenų, dalyvių, žirgų ir 

žiūrovų saugumą ir komfortą), teisėjų kolegijos sudarymą, dalyvių informavimą, prizinio fondo sudarymą ir t.t; 
Varžybų organizatoriai privalo: 

 
1. Pateikti prašymą Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai dėl žirginio sporto varžybų vykdymo; 

2. Vadovautis LŽSF nacionalinių varžybų lygių aprašu, šiomis varžybų taisyklėmis bei visomis kitomis LŽSF 
renginiams ir dailiojo jojimo varžyboms aktualiomis taisyklėmis; 

3. Įtraukti varžybas į metinį LŽSF varžybų kalendorių, kaip tai numatoma LŽSF nacionalinių varžybų lygių 
apraše; 

4. Pagal LŽSF nustatytą formą, laikantis LŽSF nacionalinių varžybų lygių apraše numatytų terminų, parengti 
ir www.equestrian.lt interneto puslapyje paskelbti varžybų programą; 

5. Nė vėliau kaip sekančią dieną po varžybų persiųsti pilnus varžybų rezultatus adresu info@equestrian.lt  

6. Nedaryti jokių varžybų vykdymo pakeitimų kitokiais būdais, nei tai nėra numatyta 4.1 dalyje; 
7. Jei LŽSF varžyboms vykdyti skiria finansavimą ar paramą, LŽSF privaloma pateikti dokumentus, kaip ji 

buvo panaudota. 
 

4.3. Oficialios ir nelegalios varžybos 
 

1. Tik varžybos, kurios LŽSF nacionainių varžybų lygių apraše nustatyta tvarka buvo tinkamai ir laiku 

įtrauktos į kalendorių, paskelbta jų programa ir rezultatai, jų metu buvo laikomasi šių varžybų taisyklių, 
programa nebuvo neleistinai keista, LŽSF yra pripažįstamos kaip oficialios. LŽSF laikosi pozicijos, kad tik 
oficialių varžybų metu įmanoma užtikrinti žirgų gerovę, žmonių saugumą sąžiningai nustatyti rezultatus; 

2. Oficialiose varžybos pasiekti raitelių rezultatai yra fiksuojami LŽSF. Už pasiektus rezultatus skiriami taškai 
pagal Metinės raitelių reitingų lentelės sudarymo taisykles LTU-CH ir LTU2* rango varžybose. LTU1* ir 
TRN rango ir bet kokio rango P lygio rungtyse taškai nėra skiriami; 

3. Oficialiose varžybose užskaitoma nacionalinių L1, L2, L3 kategorijų teisėjų, teisėjų-kandidatų, stiuardų bei 
stiuardų-kandidatų praktika, kaip tai apibrėžia LŽSF Dailiojo jojimo oficialių asmenų rengimo programa; 

4. Bet koks kitas faktiškai vykstantis dailiojo jojimo renginys, kurio metu raiteliai varžosi dėl prizinių vietų 
arba yra kitų požymių, jog renginio esmė – sportinė, LŽSF yra laikomas nelegaliu; 

5. Nelegaliuose dailiojo jojimo renginiuose pasiekti raitelių rezultatai LŽSF nepripažįstami, numatyta tvarka 
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už juos neskiriami reitinginiai taškai. Taip pat neužskaitoma nacionalinių L1, L2, L3 kategorijų teisėjų, 
teisėjų-kandidatų, stiuardų bei stiuardų-kandidatų praktika; 

6. Nelegaliuose dailiojo jojimo renginiuose dalyvaujantiems raiteliams ir juose dirbantiems oficialiems 

asmenims LŽSF valdybos sprendimu gali būti taikoma FEI taisyklėmis numatyta sankcija – 6 mėnesių 
suspendavimas nuo bet kokio dalyvavimo tiek LŽSF, tiek FEI renginiuose. 

  
4.4. Arklidės 
 
Jei dailiojo jojimo varžybose organizatoriai siūlo galimybę išsinuomoti gardą, dalyvių žirgams skirtos arklidės 
privalo atitikti minimalius higienos ir saugumo reikalavimus: 

 
1. Gardus žirgams paskirsto organizatorius, atsižvelgdamas į jų lytį ir atvykstančių komandų sudėtį taip, 

kad būtų maksimaliai užtikrintas žirgų ir raitelių saugumas bei komfortas. Kiekvienas gardą 
organizatorius privalo pažymėti kortele, kurioje nurodomas žirgo vardas, identifikacinis starto numeris ir 
už žirgą atsakingo asmens vardas, pavardė ir kontaktai; 

2. Organizagoriai privalo imtis visų įmanomų priemonių, kad pašaliniai asmenys nepatektų į arklides 
varžybų metu;  

3. Arklidžių teritorijoje griežtai draudžiama rūkyti. Jei yra galimybė, arklidėse turėtų būti bent vienas 
gesintuvas; 

4. Arklidės turi būti įrengtos saugiame pastate arba pagal reikalavimus sukonstruotame laikiname 
statinyje, jose turi būti užtikrintas pakankamas vėdinimas ir apšvietimas (jei yra galimybė – taip pat 
tamsiu paros metu); 

5. Gardų pertvaros turi būti saugios, be akivaizdų pavojų žirgams keliančių trūkumų. Rekomenduojamas 

gardų dydis – 3x3 m; 
6. Prieš atvykstant žirgams gardai turi būti pilnai išvalyti, jei yra galimybė – dezinfekuoti; 
7. Gardas turi būti pakreiktas pirmuoju kraiku (šiaudais, pjuvenomis ar kt.); 
8. Arklidėse turėtų būti aiškiai pažymėtas geriamojo vandens čiaupas/talpa arba automatinės girdyklos;  
9. Jei organizatorius siūlo įsigyti pašarų, ji turi būti švieži ir geros kokybės;  
10. Arklidžių praėjimai bet kuriuo metu turi būti laisvai praeinami – draudžiama pašarus ar kitą inventorių 

laikyti taip, kad būtų užblokuotas žirgų judėjimas; 

11. Arklidėse ar šalia jų turėtų būti įrengta ir pažymėta vieta žirgams maudyti; 
12. Netoli arklidžių turėtų būti paskirta ir pažymėta vieta mėšlui išvežti; 
13. Varžybų dalyviai yra atsakingi už tvarkos palaikymą arklidėse, tačiau tam organizatoriai turėtų pastatyti 

pakankamai konteinerių šiūkšlėms; 
14. Netoli arklidžių privalo būti bent vienas tualetas (stacionarus ar kilnojamas).  

 
4.5. Arklidžių darbo laikas 

 
Varžybų programoje organizatorius privalo nurodyti laiką, kuomet arklidės yra atidaromos dalyvių atvykimui, 

išvykimo laiką ir preliminarias valandas, kuomet arklidėse leidžiama būti varžybų metu. Šie laikai gali būti 
nežymiai koreguojami bendru organizatoriaus, vyr. teisėjo ir striuardo susitarimu, o atnaujinta informacija 
skelbiama elektroniniu būdu (pvz. rezultatų programėlėje) bei skelbimų lentoje prie arklidžių. Būti arklidėse kitu 
nei nustatyta laiku yra draudžiama, išsvyrus iš anksto su vyr. teisėju suderintus atvejus. 

 
4.6. Aikščių darbo laikas 
 

1. Varžybų programoje organizatorius privalo nurodyti laiką kuomet varžybinė, apšilimo, vaikymo ar kitos 
treniruočių aikštės yra atidarytos treniruotėms. Šie laikai gali būti nežymiai koreguojami bendru 
organizatoriaus, vyr. teisėjo ir striuardo susitarimu, o atnaujinta informacija skelbiama elektroniniu būdu 
bei skelbimų lentoje. 

2. Aikštė, kuria leidžiama naudotis turi būti aiškiai pažymėta “Aikštė atidaryta / Arena Open”, o kuria 
negalima - “Aikštė uždaryta / Arena Closed”. Būti aikštelėje su žirgu tuomet, kai ji oficialiai yra uždaryta 
(rankose ar raitomis) yra draudžiama, išskyrus iš anksto su vyr. teisėju suderintus atvejus; 

3. Visuomet, kai aikštės yra atidarytos treniruotėms ar apšilimui, jas privalo stebėti bent vienas stiuardas. 
 
4.7. Žirgų išvedimo taisyklės 

 

1. Žirgų išvedimas privalomas LTU-CH rango varžybose, kitų rangų – tik rekomenduojamas; 
2. Žirgų išvedimo tikslai – identifikuoti varžybose dalyvaujančius žirgus, patikrinti jų dokumentus, 

vakcinaciją ir kraujo tyrimų rezultatus, įvertinti, ar žirgas yra tinkamos fizinės būklės dalyvauti 
varžybose; 

3. Jei rengiamas, žirgų išvedimas turi įvykti ne anksčiau kaip 24 val. iki varžybų. 
4. Žirgų išvedimo komisiją sudaro ir sprendimus priima veterinarijos gydytojas ir vyr. varžybų teisėjas, 

tačiau kiti leisėjų kolegijos nariai gali dalyvauti kaip patariamasis balsas. Tiek veterinaras, tiek vyr. 
teisėjas turi deklaruoti atvejus, kuriais jie yra saistomi interesų konflikto ir konkretaus žirgo klausimu 
nusišalinti ir paskirti kitą teisėjų kolegijos narį jį pavaduoti. Jei veterinaro ir vyr. teisėjo nuomonės 
išsiskiria, galutinį sprendimą priima vyr. teisėjas. Visi komisijos sprendimai yra galutiniai ir 
neskundžiami; 
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5. Po patikrinimo išvedimo komisija priima vieną iš 3 galimų sprendimų:  
 

• “Priimti” (Accepted) – žirgui leidžiama startuoti varžybose; 

• “Nepriimti” (Not Accepted) – žirgui neleidžiama startuoti varžybose; 
• “Pakartotinai tikrinti” (Holding box) – žirgui paskiriama detalesnė veterinaro apžiūra prieš 

priimant galutinį sprendimą; 
 

6. Žirgų, kurie be vyr. teisėjo leidimo nebuvo pristatyti varžybų programoje nurodytu išvedimo laiku, 
komisija nepriima dalyvauti varžybose. 

 

4.8. Žirgų išvedimo vieta ir eiga  
 

1. Veterinarinis patikrinimas vykdomas ant maždaug 50 metrų ilgio (uždarose patalpose gali būti ir mažiau) 
lygios, neslidžios dangos tako (pvz. jojimo gruntas, šviežiai išpiltas asfaltas, senesnis asfaltas su plonu 
smėlio sluoksniu ar akmens dulkių kelias). Išvedimo vieta turi būti atitverta, būti stalas su kėdėmis, eiga 
pažymėta lentelėmis su užrašais „Žinginė“ ir „Risčia. Toje pačioje aikštėje turėtų būti atitvertas mažesnis 
plotas su užrašu „Pakartotinis tikrinimas“ (Holding Box); 

2. Veterinariniam patikrinimui (išvedimui) žirgą pristato už jį atsakingas asmuo, arba kitas asmuo, jei tai iš 
anksto suderinta su vyr. varžybų teisėju. Jis turi būti švariai ir tvarkingai apsirengęs. Visiems asmenims 
iki 25 metų imtinai privaloma dėvėti saugumo standartus atitinkantį šalmą, visiems kitiems – 
rekomenduojama. Leidžiama turėtį vieną 120 cm ilgio steką; 

3. Patikrinimui žirgas pristatomas švarus, be gūnios, kojų apsaugų ar bintų, pažabotas paprastomis 

kamanomis, pažymėtas identifikaciniu starto numeriu. Draudžiama dažyti bet kurią žirgo kūno dalį 

(įskaitant kanopas). Skystas spalvotas dezinfekcinis purškalas žaizdoms yra leidžiamas, jei juo 
nesiekiama paslėpti žaizdos; 

4. Žirgas vedamas iš kairės pusės laisvu pavadžiu ir vyksta pagal žemiau pateikiamą schemą: 
 

 
 
4.9. Pakartotinis žirgo tikrinimas 
 

1. Žirgas, kuriam skirta pakartotinė apžiūra, privalo likti išvedimo vietoje, tam tikslui atitvertoje vietoje 

pažymėtoje užrašu “Pakartotinė apžiūra” (Holding Box) tol, kol varžybų veterinaras galės jį apžiūrėti. 
Palikti šią vietą, grįžti į arklides yra draudžiama; 

2. Pakartotinės apžiūros metu gali dalyvauti už žirgą atsakingas asmuo, jo asmeninis veterinaras, grūmas 
ir varžybų stiuardas; 

3. Tam, kad įvertintų žirgo būklę, varžybų veterinaras, privalo apžiūrėti žirgą palpuodamas vietą, kuri 
galimai yra skausminga, žnyplėmis tikrindamas kanopos jautrumą, pasyviai lenkti galūnę, tikrinant jos 
paslankumą, žingsniuoti ar risčiuoti žirgą tiesa linija arba ratu. Aktyvius lenkimo testus, kuomet galūnė 

sulenkiama tam tikram laikui, o atleidus žirgo šlubavimas tikrinamas bėgant risčia, pakartotinės apžiūros 
metu atlikti draudžiama; 

4. Po apžiūros veterinaras pateikia klinikinę informaciją apie žirgo sveikatos būklę, o tuomet žirgas vėl 

prisatomas išvedimui (iš karto, arba žirgų išvedimo pabaigoje). Išvedimo komisija priima vieną iš 3 
galimų sprendimų: “Priimti”, “Nepriimti” arba “Pakartotinai tikrinti nurodytu laiku”; 

5. Jei žirgą nurodoma pakartotinai tikrinti vėliau, išvedimo komisija nurodo pakartotinio išvedimo laiką 
(dažniausiai – kitos dienos rytą). Pakartotinio išvedimo metu sprendimai priimami iš karto. 

 
4.10. Veterinarinis patikrinimas be žirgų išvedimo 
 
Jei žirgų išvedimas nevykdomas (LTU2*, LTU1*, ar TRN rango varžybose), veterinarijos gydytojas žirgus 
identifikuoja ir jų dokumentus tikrina asmeniškai. Dalyvaujančių žirgų pasai privalo būti pristatyti į varžybų 
sekretoriatą programoje nurodytu laiku. 
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4.11. Varžybų aikštelė 
 

1. Varžybų aikštelė turi būti kiek galima 

lygesnė;  
2. LTU-CH ir LTU2* rango varžybas 

privalu rengti ant išlyginto, tinkamai 
sudrėkinto smėlio ir/ar tekstilės 
grunto. LTU1* ir TRN rango varžybas 
leidžiama rengti tiek ant smėlio, tiek 
ant tinkamai sudrėkinto, nupjautos 

žolės grunto; 
3. Varžybų aikštelė gali būti 20x40 

metrų arba 20x60 metrų dydžio, 
priklausomai nuo testo. Jei nėra 
galimybių pastatyti standartinę 20x60 
m dydžio aikštelę, ji gali būti 
siaurinama daugiausia dviem (2) 

metrais ir trumpinama šešiais (6) 
metrais. Tokie neatitikimai privalo 
būti nurodyti varžybų programoje; 

4. Esant galimybei, apšilimui skirta vieta 
turi būti ne mažesnė nei standartinė 

(20x40 m arba 20x60 m) aikštelė; 

5. Žiūrovai turėtų stebėti varžybas 10 
metrų (uždarame manieže – 2 metrų) 
atstumu nuo aikštelės. Reklama 
turėtų būti kabinama 15 metrų 
(uždarame manieže – 3 metrų) atstumu nuo aikštelės; 

6. Varžybų aikštelės tvorelė turi būti tokia, kad neleistų žirgo kojoms įsipainioti, maždaug 30 cm aukščio; 
7. Mažiausiai 2 m ilgio tvorelės dalis ties A turėtų būti lengvai nuimama raitelių įjojimui/išjojimui. Ši dalis 

privalo būti uždaryta testo metu ir tarp testų, o atidaroma tik teisėjui ties C iškvietus raitelį į startą varpeliu 
ir išleisti testą pabaigusį raitelį; 

8. Raidės statomos aikštelės išorėje, 50-ies centimetrų atsumu nuo aikštelės. Jei tam nėra galimybės – 
fiksuojamas ant pačios tvorelės, maniežo sienų ar pan. 

 
4.12. Teisėjų darbo vietos ir jų išdėstymas 
 

1. Esant galimybei teisėjų darbo vietos turėtų turėti 50 cm pakylą, tačiau ji neprivaloma; 
2. Lauko aikštelėje vykstančių varžybų metu teisėjai turėtų sėdėti ne arčiau kaip 3 ir ne toliau kaip 5 metrų 

atstumu nuo aikštelės. Uždarame manieže vykstančių varžybų metu – ne arčiau kaip 2 m atstumu; 
3. Teisėjai išdėstomi aikštelėje pagal tai, kiek jų teisėjauja konkrečią rungtį: 

 
• 1 teisėjas sėdi ties raide C; 

• 2 teisėjai sėdi ties CE arba CB raidėmis; 
• 3 teisėjai sėdi ties CHB arba CME raidėmis;  
• 5 teisėjai sėdi ties CMHEB raidėmis;  
• 2 arba 3 kolegialiai teisėjaujantys teisėjai sėdi ties raide C; 
• Testuose su stiliaus vertinimu, techninės dalies teisėjas sėdi tiec C, du stiliaus dalies teisėjai 

kolegialiai ties E arba B; 
• Rungtyje jauniems 7 m. žirgams techninės dalies teisėjas sėdi tiec C, du aliūrus vertinantys teisėjai 

kolegialiai ties E arba B; 
• Jei teisėjaujant 2 arba 3 teisėjams sėdėti ties E/B nėra techninės galimybės, leidžiama sėdėti ties 

M/H. 
 
4.13. Starto protokolo sudarymas ir jo laikymasis 
 

1. Sudarant starto protokolą raitelių eilės tvarka turi būti parenkama atsitiktiniu, kopiuteriniu būdu. Jei 

varžybos vyksta daugiau nei 1 dieną arba keliais etapais, o galutinis rezultats nustatomas sumuojant 
kelių dienų/etapų rezultatus, sekančioms dienoms/etapams raitelių startavimo eiliškumas gali būti 
nustatomas reverso tvarka, užkuomet geriausiai pasirodę raiteliai startuoja paskiausiai. Tai privalu 
nurodyti varžybų programoje; 

2. Starto protokole turėtų būti nurodomas kiekvieno raitelio testo pradžios ir rungties apdovanojimų laikas; 
3. Starto protokolas turi būti būti sudarytas ir paskelbtas paraišką pateikusiems raiteliams likus ne mažiau 

kaip 24 valandoms iki varžybų pradžios. Jei varžybos vyksta kelias dienas, sekančios dienos starto 
protokolas turi būti paskelbtas likus mažiausiai 12 valandų iki varžybų pradžios; 

4. Paskelbus protokolą, griežtai draudžiama keisti tos dienos varžybų pradžios laiką, rungčių eilės tvarką ar 
raitelių eilės tvarką konkrečioje rungtyje; 

5. Jei iki varžybų pradžios ar jų metu dalyviai išsibraukia/išbraukiami dėl bet kokios priežasties, kitų raitelių 
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starto laikas nekeičiamas; 
6. Jei raitelis startuoja su 2 ar daugiau žirgų, tarp jo startų turėtų būti išlaikomas mažiausiai 1 valandos 

tarpas (vyr. teisėjui suderinus su raiteliu, galimas ir trumpesnis);  

7. Jei tas pats raitelis arba 2 skirtingi raiteliai startuoja su tuo pačiu žirgu 2 kartus per dieną, starto 
protokolas turėtų būti sudarytas taip, kad žirgas turėtų mažiausiai 1 valandą poilsio tarp apšilimų, arba 

startuotų iš karto, trumpai atsikvėpęs po pirmojo starto; 
8. Iškilus aplinkybėms, dėl kurių varžybų nebeįmanoma tęsti, jos vyr. teisėjo sprendimu yra stabdomos ir 

tęsiamos tik tuomet, kai aplinkybės vėl palankios. Apie visus sprendimus nedelsiant turi būti informuoti 
visi oficialūs asmenys ir dalyviai; 

9. Jei dėl bet kokių aplinkybių varžybos pagal grafiką vėluoja 10 ar daugiau minučių, apie tai turi būti 

nedelsiant informuoti raiteliai, oficialūs ir visi kiti suinteresuoti asmenys. 
 
4.14. Maksimalus startų skaičius žirgui  
 
Vienas žirgas per dieną gali startuoti: 

1. 1 kartą S lygio rungtyje ir vieną kartą M ar žemesnio lygio rungtyje su sąlyga, kad skirtingo lygio 
rugtyse ant žirgo dalyvauja kitas raitelis; 

2. 2 kartus M ir žemesnio lygio rungtyje (M+M, M+L, L+A, E+E ir t.t.); 
3. 2 kartus P ir 1 kartą E lygio rugtyje; 
4. 3 kartus P lygio rungtyje. 

 
4.15. Apdovanojimų vykdymas 

 

1. Rungties apdovanojimai gali būti vykdomi iš karto jai pasibaigus arba taip, kaip nustato varžybų 
organizatorius; 

2. Saugumo sumetimais apdovanojimų metu varžybinėje aikštelėje arba manieže negali būti daugiau nei 6 
žirgai vienu metu. Turi būti ribojamas muzikos garsas taip, kad neišgąsdintų apdovanojamų žirgų; 

3. Vykdant varžybas uždarose patalpose, kuomet apdovanojimo metu kiti raiteliai tame pačiame manieže 
daro apšilimą, raiteliai turi būti apdovanojami be žirgų; 

4. Rosetės ir/arba juostos žirgams bei raiteliams, gūnios žirgams turėtų būti uždedamos prieš 

apdovanojimą; 
5. Apdovanojimuose privaloma dalyvauti konkrečios rungties teisėjui ties C arba jo deleguotam bent 

vienam tos rungties teisėjų kolegijos nariui. 
 
4.16. Prizai ir jų paskirstymas 
 

1. Rozetės ir priziniai pinigai yra skiriami žirgo savininkui arba jį pagal sutartį nuomojančiam asmeniui; 

2. Taurės, atminimo prizai yra skiriami raiteliui, išskyrus tuos atvejus, kaip jie specifiškai dovanojami žirgo 
savininkui; 

3. Pirmąjai vietai skirto prizo (piniginio arba daiktinio) vertė negali būti didesnė nei 1/3 viso konkrečios 
rungties prizinio fondo; 

4. Kiekvienoje rungtyje prizinių vietų skaičius nustatomas pagal jos dalyvių skaičių. Privalu apdovanoti 
25% geriausių rungties raitelių; 

Prizininkus apdovanoti galima ne tik pagal galutinius varžybų rezultatus, bet ir kvalifikacinėse rungtyse 
arba tose, kurių suminis rezultatas lems galutinį varžybų rezultatą; 

5. Jei rungties apdovanojimui numatytas prizinis fondas, jis privalo būti išdalintas raiteliams 
nepriklausomai nuo rungties dalyvių skaičiaus; 

6. Piniginiai prizai privalo būti išmokėti žirgų savininkams arba jį nuomojantiems asmenims per 10 dienų 
nuo varžybų pabaigos, išskyruos tuos atvejus, kai raiteliai nėra įvykdę savo finansinių įsipareigojimų 
varžybų organizatoriui; 

7. Piniginiai prizai negali būti išmokėti tol, kol svarstomi bet kokie protestai, susiję su konkrečia rungtimi 
(pvz. dėl skaičiavimo klaidų). Jei vardiniai atminimo prizai (pvz. medaliai, taurės, diplomai kiti trofėjai) 
jau yra įteikti, kuomet paaiškėja, kad rezultatuose įsivėlė klaida, jie turi būti grąžinimi organizatoriams ir 
perskirtyti. Jau įteikti daiktiniai prizai negrąžinami, o po perskaičiavimo papildomai apdovanojamiems 
raiteliams turi būti skirti kiti daiktiniai prizai.  
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5. OFICIALIEJI ASMENYS 
 
5.1. Oficialių asmenų darbo sąlygos 

 
1. Varžybų metu privalo būti būti užtikrintas oficialių asmenų komfortas – jų darbo vietos turi būti 

apsaugotos nuo saulės, vėjo ir lietaus. Tai apima teisėjus, stiuardus, sekretorių, veterinarą ir visus jų 
asistentus; 

2. Planuojant varžybų grafiką ir oficialių asmenų bei asistentų darbo laiką, turi būti atsižvelgta į tai, kad 

žmonėms būtinos trumpos pertraukėlės ir bent viena ilgesnė pertrauka pietums dienos bėgyje; 
3. Visiems varžybose dirbantiems oficialiems asmenims, organizatoriaus turi būti išmokama iš anksto 

sutarta finansinė kompensacija per ne ilgiau nei 10 dienų nuo varžybų pabaigos. Privalo būti: 
 

• Komensuojamas laikas, praleistas vykdant oficialaus asmens pareigas varžybų metu; 
• Kompensuojamos kelionės išlaidos į ir iš varžybų vykdymo vietos, t.p. iš ir į nakvynės vietą, jei 

varžybos vyksta kelias dienas; 

• Organizuojamas ir apmokamas apgyvendinimas tuomet, kai jis būtinas, o darbo dienomis – 
maitinimas 2-3 kartus per dieną.  

 
4. Maksimalus testų skaičius, kurį teisėjas privalo teisėjauti per vieną varžybų dieną yra maždaug 40. Šis 

skaičius gali būti praplėstas pagal išankstinį asmeninį susitarimą su organizatoriumi; 

5. Kiekvienam teisėjų kolegijos nariui turi būti paskirtas padėjėjas teisėjavimo protokolams pildyti. 

 
5.2. Teisėjų kategorijos ir jurisdikcija 
 

1. Visų rangų oficialiose LŽSF varžybose gali teisėjauti tik bet kurio lygio tartautinės FEI kategorijos teisėjai 
arba nacionalinės kategorijos teisėjai, kaip tai numatoma LŽSF Dailiojo jojimo oficialių asmenų rengimo 
programoje; 

2. Konkrečios kategorijos teisėjai turi teisę teisėjauti tam tikro lygio rungtyse: 

• Tarptautinės FEI kategorijos teisėjas – visose rungtyse iki Didžiojo prizo imtinai, įskaitant rungtis 
jauniems žirgams;  

• L3 nacionalinės kategorijos teisėjas – visose rungtyse iki Didžiojo prizo imtinai, išskyrus rungtis 
jauniems žirgams;  

• L2 nacionalinės kategorijos teisėjas – visose rungtyse iki M sudėtingumo lygio imtinai, išskyrus 
rungtis jauniems žirgams;  

• L1 nacionalinės kategorijos teisėjas – visose rungtyse iki L sudėtingumo lygio imtinai, išskyrus 

laisvąją programą ir  rungtis jauniems žirgams; 
• LTU YH nacionalinės kategorijos teisėjas – visose rungtyse jauniems 4, 5, 6 ir 7 metų žirgams. 

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

 
1. Veikti pagal šias taisykles, konkrečių varžybų nuostatus, reglamentą bei programą; 
2. Vadovautis FEI oficialiųjų asmenų etikos kodeksu bei FEI kodeksu dailiojo jojimo teisėjams;  
3. Informuoti organizatorius ir vyriausiąjį teisėją apie bet kokį galimą interesų konfliktą bei apridojimus, 

taikomas jų teisėjų kategorijai (jei tokie yra); 
4. Bendradarbiauti su organizatoriais, oficialiais asmenimis ir kitas suinteresuotaits asmenimis, dalyvauti 

svarstant pateiktus protestus susijusius su varžybomis, kuriose ypač kai jie susiję su teisėjo 
tiesioginėmis pareigomis; 

5. Yra askaitingas vyriausiąjam varžybų teisėjui;  
6. Pasiruošti varžyboms, peržiūrėti varžybų, kuriose dirba programą, susipažinti su testais ir jų 

reikalavimais, išmanyti taisykles susijusias su leidžiamu inventoriumi;  
7. Elgtis atsakingai, pagarbiai, būti tinkamai apsirengęs, palaikyti tvarką darbo vietoje; 

8. Atlikti tiesiogines teisėjo pareigas, teisėjaujant rungtyse; 
9. Informuoti tiesėją ties C, jei yra trukdžių, neleidžiančių teisėjui atlikti savo pareigų; 
10. Susipažinti su vyriausiojo teisėjo sudarytu darbo grafiku ir jo savarankiškai laikytis; 

11. Būti savo darbo vietoje likus ne mažiau kaip 5-10 min iki rungties pradžios; 
12. Prieš prasidedant rungčiai įsitikinti, kad turi visas darbui būtinas priemones ir dokumentus;  
13. Prieš pildant teisėjavimo protokolą įsitikinti, kad jis tinkamas, pilnos komplektacijos, raitelio ir žirgo 

vardai įrašyti teisingai; 
14. Idetifikuoti žirgą pagal starto numerį ir sutikrinti su starto protokolais; 
15. Vykdyti rungties teisėjo ties „C“ sprendimus, pvz. kai skiriama testo klaida, pataisant savo protokolą; 
16. Užtikrinti, kad varžybų sekretoriatui atiduodami teisėjavimo protokolai būtų aiškiai ir pilnai užpildyti bei 

tinkamai pasirašyti. 
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5.4. Teisėjo darbo kodeksas ir interesų konfliktas 
 
Dirbdamas oficialiu asmeniu LŽSF varžybose, teisėjų kolegijos narys privalo laikytis LŽSF Oficialių asmenų 

elgesio kodekso ir FEI elgesio kodekso dailiojo jojimo teisėjams. Šiais dviem kodeksais apibrėžiama, kad teisėjas 
privalo: 

 
1. Dirbdamas varžybose atstovauti LŽSF, todėl suvokdamas atsakomybę, įsipareigoja nuolat gilinti žinias, 

išmanyti taisykles bei jų laikytis, vykdyti LŽSF nurodymus; 
2. Elgtis pagarbiai, profesionaliai, garantuoti žirgų ir žmonių saugumą. Bendradarbiauti su renginio 

organizatoriais ir kolegomis, būti punktualus ir tinkamai apsirengęs. Būti pasirengęs atsakyti į 

suinteresuotųjų šalių klausimus, mandagiai ir objektyviai paaiškinti savo sprendimus; 
3. Nevartoti alkoholio ir jokių medžiagų ar vaistų, kurie galėtų įtakoti jo sprendimus;  
4. Būti tokios sveikatos būklės, kad galėtų tinkamai teisėjauti visų varžybų metu; 
5. Nedalyvauti varžybose, kuriose teisėjauja, išskyrus LTU1* ir TRN rango varžybas; 
6. Nesinaudoti jokiomis ektroninėmis komunikacijos priemonėmis teisėjavimo metu, neįrašinėti ir 

nefilmuoti savo ir/ar kolegų darbo teisėjavimo metu, nepriimti pašalinių asmenų teisėjo darbo vietoje; 
7. Teisėjaujant nesinaudoti praėjusios varžybų dienos rezultatais; 

8. Išlaikyti neutralią, nepriklausomą ir teisingą poziciją visų suinteresuotų šalių atžvilgiu, neleisti 
finansiniams ir/ar asmeniniai interesams įtakoti sprendimų, vengti nacionalistinio teisėjavimo; 

9. Vengti bet kokio faktinio ar tariamo interesų konflikto, t.y asmeninių, profesinių ar finansinių santykių, 
kurie gali daryti įtaką teisėjo objektyvumui atstovaujant LŽSF, deklaruodamas juos LŽSF arba tiesiogiai 
vyriausiajam varžybų teisėjui. Interesų konfliktu laikoma: 

 

• Žirgo/raitelio treniravimas šiuo metu arba treniravimas daugiau nei 3 dienas per 12 mėnesių 
laikotarpį iki varžybų datos. Taip pat bet kokios trukmės treniravimas likus 3 mėnesiams iki 
varžybų; 

• Buvimas savininku/daliniu savininku žirgo, kuris dalyvauja teisėjaujamoje rungtyje;  
• Buvimas finansiškai priklausomu arba finansinės naudos gavimas iš rungtyje dalyvaujančių žirgų 

savininkų, raitelių, trenerių, organizatorių (išskyrus bet kokius mokėjimus, kuriuos leidžia LŽSF 
taisyklės, pvz. apmokėjimas už darbą);  

• Teisėjavimas rungtyje, kurioje dalyvauja raitelis, su kuriuo aš turiu artimus asmeninius 
santykius; 

 
10. Įsipareigoti nesiūlyti jokios finansinės naudos ar paramos grynaisiais, daiktais ar kitokiomis priemonėmis 

varžybų organizatoriui mainais už paskyrimą oficialiu asmeniu varžybose, tačiau gali apmokėti savo 
kelionės ir/ar apgyvendinimo išlaidas; 

11. Susilaikyti nuo nuo bet kokių viešų pareiškimų, įskaitant žiniasklaidą ar socialinius tinklus, kurie gali 

pakenkti LŽSF arba žirginio sporto įvaizdžiui. Ši nuostata apima ir teiginius, kurie yra šališki; 
12. Nedalyvauti lažybose, statant už sportininkus ir žirgus, kurie varžosi LŽSF renginiuose; 

13. Suprasti, kad pažeidus elgesio kodekso principus, LŽSF gali būti taikomos sankcijos (įspėjimas, 
įpareigojimas dalyvauti LŽSF kursuose ir (arba) išlaikyti egzaminą, išbraukimas iš atitinkamų LŽSF ir FEI 
oficialių asmenų sąrašų; bauda; suspendavimas (laikinai arba nustatytam laikotarpiui) ir t.t. 

 

5.5. Vyriausiojo rungties teisėjo ties C darbas 
 
Be standartinių teisėjų kolegijos nario teisių ir pareigų, vyriausiasis rungties tiesėjas, sėdintis ties raide C, yra 
pilnai atsakingas už šių taisyklių paisymą toje rungtyje (įskaitant apšilimą prieš ją ir apdovanojimus), kurioje 
teisėjauja pozicijoje „C“. Vyriausiasis rungties tiesėjas privalo: 
 

1. Užtikrinti nuolatinį bendradarbiavimą tarp rungties teisėjų kolegijos narių, drauge su jais svarstyti 
pateiktus skundus ar protestus susijusius su teisėjaujama rungtimi, atsakyti į juos, perduoti LŽSF ar 

kitoms atitinkamoms institucijoms; 
2. Prižiūrėti, kad rungtis vyktų pagal jai keliamus techninius reikalavimus (pvz. grunto, aikštelės būklė, oro 

sąlygos, raidžių išdėstymas, tribūnų vieta ir atstumas nuo aikštelės); 
3. Prieš prasidedant rungčiai užtikrinti, kad rungties teisėjų kolegijos nariai yra savo darbo vietose ir turi 

padėjėjus bei protokolus teisėjavimui; 

4. Prižiūrėti, kad būtų laikomasi rungties tvarkaraščio, rungtis pradedama numatytu laiku, taip pat po 
pertraukų, raiteliai kviečiami į startą protokole numatytu laiku; 

5. Yra atsakingas už laiko fiksavimą laikmačiu tais atvejais, kai jis fiksuojamas, t.y. laiką nuo raitelio 

iškvietimo skambučiu iki įjojimo į aikštelę, apskaičiuojant laisvosios programos pagal muziką trukmę; 
6. Parašu tvirtinti rungties galutinius rezultatus  ir dalyvauti rungties apdovanojimuose arba deleguoti 

rungties kitą rungties teisėjų kolegijos narį; 
7. Linktelėjimu ir/ar balsu atsakyti į raitelio pasisveikinimą/atsisveikinimą; 
8. Yra atsakingas už raitelio iškvietimą skambučiu į startą ir visus atvejus, kada skambutis naudojamas 

raitelio įspėjimui, pvz. sąlygos netinkamos testui tęsti; 
9. Spręsti ar padaryta testo / techinė klaida bei apie sprendimą informuoti kitus rungties kolegijos narius; 
10. Priimti sprendimą dėl raitelio eliminavimo, kaip tai numatoma šiose taisyklėse. 
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5.6. Vyriausiausiojo varžybų teisėjo darbas 
 
Kaip oficialus LŽSF atstovas, be standartinių teisėjų kolegijos nario teisių ir pareigų, vyriausiasis teisėjas yra 
atsakingas už bendrą varžybų įvykdymą ir privalo:  

 

1. Užtikrinti nuolatinį bendradarbiavimą tarp oficialių asmenų komandos bei kitų suinteresuotų šalių, padėti 
organizatoriui spręsti su varžybomis susijusius klausimus, spręsti kilusius konfliktus. Drauge su teisėjų 
kolegijos nariais, svarsto pateiktus protestus susijusius su varžybomis, kuriose dirba, atsako į juos, 
perduoda LŽSF ar kitoms atitinkamoms institucijoms; 

2. Užtikrinti, kad būtų vykdomos visos programoje numatytos sąlygos; 
3. Prižiūrėti, kad varžybos vyktų pagal joms keliamus techninius reikalavimus, įskaitant gruno paruošimą, 

varžybų aikštelės pastatymą pagal išmatavimus, tinkamą teisėjų stalų/būdelių, raidžių išdėstymą, 

tribūnų vietą ir atstumą nuo aikštelės, veterinarinio patikrinimo (išvedimo) vietą, apšilimo aikštės 
paruošimą, tinkamas sąlygas žirgų laikymui arklidėse ir kt.; 

4. Drauge su VMVT tarnybos atstovu(ais) užtikrinti, kad būtų paisoma veterinarininių reikalavimų 
varžybose dalyvaujantiems žirgams, t.y. jie būtų tinkamai identifikuoti, pasai tvarkingai užpildyti būtinais 
įrašais, vykstant išvedimui – drauge su veterinaru priimti sprendimus komisijoje. Žirgui susirgus ar 
susižeidus, kartu su veterinaru nuspręsti, ar žirgas gali tęsti varžybas. Priimti kitus nedelsiamus 
sprendimus, susijusius žirgų užkrečiamųjų ligų prevencija ir kontrole; 

5. Užtikrinti reikiamą raitelių dokumentaciją (licencijos, tėvų leidimai nepilnamečiams ir pan.); 

6. Drauge su varžybas aptartnaujančiu gydytoju užtikrinti, kad raiteliai būtų tinkamos fizinės būklės 
startavimui varžybose, ypač kai dėl jos kyla pagrįstų abejonių (pvz. po kritimo nuo žirgo). Priimti kitus 

nedelsiamus sprendimus, susijusius užkrečiamųjų ligų prevencija ir kontrole; 
7. Prižiūri, kaip vykdomas burtų traukimas starto protokolui sudaryti;  
8. Ruošia varžybų tvarkaraštį arba tvirtina tvarkaraštį paruoštą varžybų sekretoriato, derina ginčytinus 

atvejus, peržiūri dalyvių prašymus dėl starto laiko. Prižiūri, kad būtų laikomasi varžybų tvarkaraščio, 
rungtys pradedamos numatytu laiku; 

9. Ruošia darbo grafiką teisėjų kolegijai, paskirsto teisėjo padėjėjus;  

10. Privalo būti lengvai pasiekiamas renginio vietoje visų varžybų metu.  
 

5.7. Vyriausiojo striuardo darbas 
 
Vyriausiasis varžybų stiuardas padeda organizatoriui sklandžiai vykdyti varžybas pagal šias taisykles. Vyr. 
stiuardo darbas – padėti, užkirsti kelią ir įsikišti visuomet, kai tai būtina siekiant užtikrinti žirgų gerovę ir 
vienodas sąlygas raiteliams. Vyr. stiuardo darbas visuomet apima glaudų bendradarbiavimą su organizatoriumi, 

teisėjų kolegija, veterinaru, kitais oficialiais asmenimis bei varžybose dalyvaujančiais raiteiliais. Vyr. varžybų 
stiuardas yra atskaitingas prieš vyr. varžybų teisėją ir įpareigojamas: 
 

1. Bendradarbiaujant su organizatoriumi užtikrinti, kad varžybų vietoje būtų visas jo darbui reikiamas 

inventorius, pvz. vieta pasislėpti esant blogam orui, guminės pirštinės, tvorelės, ženklai ir pan.; 
2. Organizuoti kitų stiuardų komandos darbo grafiką, skirstyti pareigas ir konktroliuoti jų vykdymą, 

užtikrinti reikiamą stiuardų skaičių ir tinkamas jų darbo sąlygas;  

3. Padėti organizuoti žirgų išvedimą pagal šias taisykles, užtikrinti saugų žirgų judėjimą bei sklandžią eigą; 
4. Bendradarbiaujant su organizatoriais ir teisėjų kolegija tvirtinti ir/ar prireikus koreguoti arklidžių ir 

aikščių darbo planą; 
5. Užtikrinti tinkamas technines varžybų vykdymo sąlygas numatomas šiose taisyklėse ir varžybų 

programoje (pvz. reikalavimus arklidėms, aikštynams ir t.t.); 
6. Pažymėti aikštę atitinkamais ženklais priklausomai nuo jos darbo laiko (“Aikštė atidaryta/uždaryta”); 

7. Riboja pašalinių asmenų patekimą į arklides, užtikrina arklidžių darbo laiko grafiko ir higienos taisyklių 
laikymąsi. Stebi, kad arklidėse nebūtų asmenų tuomet, kada jos oficialiai uždarytos žirgų poilsiui. 
Padeda arklidėse įsikurti atvykusiems žirgams; 

8. Stebėti, kad būtų paisoma saugumo ir taisyklingo apšilimo, treniravimo, vaikymo taisyklių visuomet, kai 
žirgai treniruojami, o prireiktus įsikišti. Stebi, kad aikštėse nebūtų treniruojamasi ne darbo metu, 
kiekvieno žirgo treniruočių/apšilimo ir poilsio režimas atitiktų taisykles; 

9. Padėti raiteliams planuoti apšilimo laiką informuojant juos apie artėjantį starto laiką; 

10. Atlikti vizualinę inventoriaus patikrą prieš raitelio startą siekinat padėti laikytis taisyklių; 

11. Užtikrinti, kad asmuo, atidarinėjantis aikštelę ties raide A, laikytųsi taisyklių ir būtų darbo vietoje; 
12. Atlikti inventoriaus ir žirgo būklės patikrą po raitelio starto, siekiant užtikrinti, kad nebuvo pažeistos 

taisyklės; 
13. Padėti planuoti ir organizuoti prizininkų apdovanojimą. Suburti prizines vietas užėmusius raitelius ir 

palydėti juos į apdovanojimų vietą. Užtikrinti saugų žirgų sustatymą apdovanojant, judėjimą garbės rato 
metu ir po jo; 

14. Jei dovanojami atminimo prizai - užsegti rozetes, uždėti gūnias žirgams, užsegt juostas raiteliams ir 
pan. prieš apdovanojimų ceremoniją; 

15. Užkirsti kelią žiauriam elgesiui su žirgais, kaip tai apibrėžiama šiose taisyklėse bet kuriuo momentu;  
16. Turi teisę vienašališkai skirti raiteliui geltoną kortelę už žiaurų elgesį su žirgu ir netinkamą elgesį 

oficialaus asmens atžvilgiu. Kitų varžybų taisyklių pažeidimų ar smulkesnių nusižengimų atvejais geltoną 
kortelę rekomenduojama skirti pasitarus su vyr. varžybų teisėju; 
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17. Informuoti vyr. teisėją apie varžybų taisyklių pažeidimus; 
18. Tarpininkauti tarp organizatoriaus, teisėjų kolegijos ir kitų oficialių asmenį bei raitelių, operatyviai 

sprendžiant nenumatytas problemas ir informuojant visus suinteresuotus asmenis tiesiogiai, skelbimais 

ir elektroninėmis priemonėmis.  
 

5.8. Striuardo darbas 
 
Varžybų stiuardas(ai) yra atskaitingas vyriausiajam stiuardui ir drauge su juo atlieka vykdomąjį stiuardo darbą 
pagal iš anksto suderintą veiksmų planą ir grafiką. 
 

5.9. Sekretoriaus darbas 
 
Varžybų sekretorius yra atsakingas už visą su varžybų vykdymu susijusią dokumentaciją ir savailaikį jos 
perdavimą organizatoriams, oficialiems asmenims ir raiteliams tiesiogiai ar elektroniniu būdu. Tipiniai 
sekretoriaus darbai yra: 
 

1. Rinkti pateiktas paraiškas ir formuoti dalyvių sąrašą (“Masterlist”); 

2. Organizuoti sekretoriato darbą pasirenkant asistentus, būtinus skaičiuojant rezultatus, pristatant 
popierinius teisėjavimo protokolus į sekretoriatą ir pan.; 

3. Parengti žirgų sąrašą išvedimui; 
4. Bendradarbiaujant su organizatoriumi ir vyr. teisėju sudaryti varžybų grafiką, įtraukiant pertraukėles 

grunto lyginimui, oficialių asmenų poilsiui, planuojant laiką apdovanojimams; 

5. Atsitiktiniu kompiuteriniu būdu sudaryti visų rungčių starto protokolus laikantis šių taisyklių, suderinti jį 

su vyr. teisėju; 
6. Kiekvienos varžybų dienos rytą visus oficialius asmenis aprūpinti starto protokolu ir varžybų grafiku 

(tiesiogiai arba elektroniniu būdu); 
7. Teisėjų kolegijos narius aprūpinti rungčiai reikalingais teisėjavimo protokolais. Užtikrinti, kad būtų 

atspausdinti reikiami pilnos komplektacijos testai, tinkamai pažymėti dalyvaujančių raitelių ir žirgų 
vardais;  

8. Skaičiuoti rungties rezultatus, kaip tai numato šios taisyklės, pateikti tos rungties teisėjui ties C 

patvirtinimui parašu ir tuomet publikuoti raiteliams, žiūrovams, oficialiems asmenims;  
9. Privalo perskaičiuoti ir ištaisyti skaičiavimo klaidas jei kyla įtarimas, kad jos padarytos, arba šiuo 

klausimu pateikiamas protestas per 1 valandą nuo rungties rezultatų paskelbimo; 
10. Pilnus visų varžybų rungčių rezultatus (popierines versijas, pasirašytas teisėjų ties C) joms pasibaigus 

perduoti organizatoriui. 
  
5.10. Kiti varžybų oficialieji asmenys 

 
LTU-CH, LTU2* ir LTU1* rango varžybose (išskyrus TRN) privalo dirbti šie oficialieji asmenys. Visų jų 

kontaktiniai duomenys turi būti nurodyti varžybų programoje: 
 

1. Varžybų veterinaras, kuris teikia būtinąją pagalbą dalyvaujantiems žirgams bei užtikrina veterinarijos 
taisyklių laikymąsi, kaip tai numatoma šiose taisyklėse.  

2. Greitosios medicinos pagalbos ekipažas arba gydytojas, kuris teikia būtinąją pagalbą visiems varžybų 
teritorijoje jų metu esantiems asmenims; 

3. Varžybų kalvis, kuris teikia neatidėliotinas žirgų kaustymo paslaugas dalyvaujantiems žirgams. LTU2* ir 
LTU 1* rango varžybose kalvis neprivalo budėti varžybų vietoje, tačiau turi būti prieinamas per protingą 
laiką jį iškvietus. Už paslaugas raiteliai su kalviu atsiskaito tiesiogiai. 
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6. SANKCIJOS IR PROTESTAI 
 

 
6.1. Už žirgą atsakingas asmuo (raitelis) 

 
1. Už žirgą atsakingu asmeniu yra laikomas varžybose dalyvaujantis raitelis;  
2. Jei raiteliui yra mažiau nei 18 m. paraiškos pateikimo dieną, jis privalo turėti pilnametį atstovą. Juo gali 

būti vienas iš tėvų, treneris, veterinaras, žirgo savininkas, ar pan., kuris privalo būti nurodytas 
paraiškoje. Už žirgą atsakingu asmeniu tokiu atveju išlieka nepilnametis raitelis, tačiau jo atstovas 

atosovauja raitelį bendraujant su oficialiais asmenimis;  
3. Visi kiti asmenys (pvz. žirgo savininkas, grūmas, veterinaras, treneris) yra laikomi papildomai už žirgą 

atsakingais asmenimis, jei jie yra varžbų vietoje ir yra atsakingi už bet kokį sprendimą, priimtą žirgo 
atžvilgiu; 

4. Už žirgą atsakingas asmuo neša pilną teisinę atsakomybę už žirgą visų jų metu nuo atvykimo iki 
išvykimo, vykdamas į/iš varžybų ir prižiūrėdamas/treniruodamas jį namuose tarp varžybų; 

5. Už bet kokius incidentus arklidėse ar treniruojant žirgą, atsakomybę neša už žirgą atsakingas asmuo, 

įskaitant ir tuos atvejus, kai veiksmą atliko ne jis asmeniškai arba nebuvo tinkamai ribojamas pašalinių 
asmenų pateikimas į arklides, treniruočių aikštes; 

6. Jei dėl bet kokios svarios priežasties už žirgą atsakingas asmuo negali pasirūpinti savo žirgu varžybų 
metu, jis privalo nedelsiant informuoti oficialius asmenis tam, kad būtų užtikrinta žirgo gerovė. 

 

6.2. Raiteliams taikomos sankcijos 

 
Pažeidus šias varžybų taisykles, oficialūs asmenys turi teisę skirti raiteliams šias sankcijas:  
Įspėjimą, Geltoną koretelę, Eliminaciją, Diskvalifikaciją ir Suspendavimą. 
 
6.3. Įspėjimas 
 
Tai žodinis arba rašytinis įspėjimas, skirtas informuoti raitelį padarius smulkesnį, dažnai nesąmoningą 

nusižengimą, be svaresnių pasekmių. Įspėti gali vyriausiasis varžybų teisėjas ir vyriausiasis stiuardas. 
Pakartotinis taisyklės pažeidimas lemia svaresnes sankcijas. 
 
6.4. Geltona kortelė 
 

1. Įspėti raitelį skiriant jam geltoną kortelę turi teisę vyriausiasis varžybų teisėjas ir vyriausiasis stiuardas. 
Geltona kortelė gali būti skirta kaip savarankiška arba kaip papildoma sankcija, pvz. tuo pačiu 

diskvalifikuojant raitelį; 
2. Kortelė parodoma fiziškai, o jei to neįmanoma padaryti varžybų vietoje, raitelis privalo būti per 14 d. 

nuo varžybų apie šį faktą būti informuotas raštu; 
3. Jei raitelis per 12 mėnesių nuo pirmosios geltonos kortelės gavimo fakto gauna antra geltoną kortelę, jis 

LŽSF valdybos sprendimu gali būti suspenduojamas nuo dalyvavimo bet kokio rango varžybose 2 
mėnesiams; 

4. Geltona kortele raitelis įspėjamas: 
 

• Žiauraus elgesio su žirgais atvejais; 
• Jei raitelis arba su juo susijęs asmuo netinkamai elgiasi oficialaus asmens atžvilgiu. Susijusiais 

asmenimis laikomi šeimos nariai, treneriai, grūmai, vairuotojai, žirgų savininkai ir t.t.); 
• Raitelis nesilaiko šalmo dėvėjimo taisyklių; 
• Raitelis nesilaiko šių varžybų taisyklių. 

 
6.5. Eliminacija ir diskvalifikacija 
 
Eliminacija apibrėžiama šių taisyklių 3.7, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 ir 3.15 dalyse. Sprendimą dėl 
diskvalifikacijos už šių taisyklių pažeidimus priima vyriausiasis varžybų teisėjas. Diskvalifikacija gali būti skirta ir 
atbuline tvarka. Diskvalifikavus raitelį, jo ir jo žirgo rezultatas išbraukiamas iš rezultatų protokolo ir/ar sekančios 

dienos starto protokolų, varžybų organizatoriams privalu grąžinti prizinius pinigus, jei jie jau buvo išmokėti, bei 

daiktinius prizus ir trofėjus, jei jie jau buvo įteikti.  
 
6.6. Suspendavimas 
 

1. Raitelio suspendavimas skiriamas išskirtinai grubių, pakartotinių taisyklių pažeidimų atvejais, bei 
tuomet, kai per 12 mėnesių periodą po pirmosios geltonos kortelės skyrimo raiteliui skiriama antra 

geltona kortelė; 
2. Suspendavimas taip pat gali būti skiriamas oficialiam asmeniui; 
3. Sprendimą dėl bet kokio suspendavimo priima LŽSF Valdyba; 
4. Suspenduotas raitelis arba oficialus asmuo netenka teisės dalyvauti LŽSF arba FEI varžybose ir/ar 

kituose renginiuose, veiklose (pvz. kursuose, posėdžiuose) kaip raitelis, oficialus asmuo arba 
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organizacinio komiteto narys tam tikrą nurodytą laiką arba visam laikui. Esant grubiems pažeidimams, 
gali būti ribojamas bet koks fizinis raitelio patekimas į žirginio sporto renginius, įskaitant lankymąsi 
juose kaip žiūrovui; 

5. Suspendavimo periodas pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai asmuo informuojamas apie jam 
skirtą sankciją, išskyrus tuos atvejus, kai siekiant sankcijos efektyvumo, jo pradžia turi būti atidėta; 

6. Asmeniui pažeidus suspendavimo sąlygas, jis yra diskvalifikuojamas ir jam skiriamas papildomas antras, 
tokios pačios trukmės suspendavimo periodas, kuris prasideda pasibaigus pirmąjam. Antrojo 
suspendavimo period trukmė gali būti koreguojama priklausomai nuo nusižengimo aplinkybių. 

 
6.7. Žiaurus elgesys su žirgais 

 
Bet kokiam asmeniui, varžybų ar bet kuriuo kitu metu draudžiama žiauriai elgtis su žirgais. Protestą dėl žiauraus 
elgesio gali pateikti bet kuris asmuo (žr. “Protestai”). Žiaurus elgesys apibrėžiamas kaip veiksmai arba jų 
nebuvimas, kurių pasekoje žirgui galėjo būti sukeltas skausmas arba diskomfortas: 
 

1. Žirgo izoliavimas be gyvybiškai būtino vandens, pašaro ar judėjimo; 
2. Bet kurios žirgo kūno vietos nuskausminimas arba padarymas pernelyg jautria; 

3. Perdėtas žirgo mušimas steku, botagu ar kitais būdais; 
4. Elektrošoko ar kito skausmą sukeliančio prietaiso naudojimas; 
5. Perdėtas pentinų naudojimas; 
6. Perdėtas konkretaus elemento, pratimo ar treniravimo metodo taikymas; 
7. Grubus žirgo burnos trukčiojimas žąslais ar bet kokiu kitu įtaisu; 

8. Jojimas pervargusiu, šlubuojančiu, sužeistu žirgu; 

9. Žirgo kojų “pamušinėjimas” (siekiant išgauti įspūdingus judesius). 
 
6.8. Netinkamas elgesys 
 
Bet kokios formos elgesys, kuris yra nesportiškas ir netinkamas oficialių varžybų asmenų arba kitų, su jomis 
susijusių asmenų atžvilgiu (pvz. kitų raitelių, žurnalistų, savanorių, org. komiteto narių, LŽSF atstovų, žiūrovų). 
Netinkamu elgesiu laikomas: 

 
1. Agresyvus šaukimas ir necenzūrinių žodžių naudojimas; 
2. Fizinis smurtas, necenzūrinių gestų naudojimas; 
3. Grąsinimas susidorojimu ar kitkuo; 
4. Atsisakymas paklusti pagrįstiems oficialaus asmens, LŽSF arba organizatoriaus nurodymams; 
5. Žalos kitų asmenų turtui darymas; 
6. Skatinimas kitus asmenis elgtis netinkamai; 

7. Pavojaus kitiems žmonėms arba žirgams kėlimas savo elgesiu; 
8. Kito asmens padaryto taisyklių pažeidimo skatinimas, pagalba tai darant bei jo dangstymas. 

 
6.9. Protestai  
 

1. Protestą leidžiama pateikti prieš bet kurį asmenį, esantį varžybų vietoje jų metu arba asmenis, kuriems 

taikoma LŽSF arba FEI teisės aktais nustatyta atsakomybė bet kuriuo kitu metu. Protestą dėl žiauraus 
elgesio su žirgais leidžiama pateikti prieš bet kurį asmenį, bet kuriuo metu, ir jis teikiamas LŽSF; 

2. Protestai nesvarstomi šiais klausimais: 
 

• Bet kokie teisėjų kolegijos sprendimai, priimti starto metu, pvz. dėl kokretaus balo skyrimo, 
raitelio/žirgo kritimo fakto, ar buvo padaryta testo klaida, ir pan.; 

• Eliminavimo arba diskvalifikacijos dėl veterinarinių priežasčių, įskaitant išvedimo metu; 

• Eliminavimo arba diskvalifikacijos dėl medicininių priežasčių arba nebegalėjiimo tęsti varžybas; 
• Įspėjimo arba geltonos kortelės skyrimo; 

 
3. Protestai gali būti pateikti dėl šių klausimų per nustatytą laiko terminą. Jei protestas pateikiamas po šio 

termino, jis nėra svarstomas: 
 

• Leidimas arba neleidimas raiteliui ir/arba žirgui dalyvauti rungtyje ar varžybose – 30 minučių iki tos 

rungties pradžios;  
• Varžybų aikštės būklė – 30 minučių iki rungties pradžios;  
• Incidentai, neįprastos situacijos rungties metu – 30 minučių po rungties rezultatų paskelbimo; 
• Rungties rezultatai – 1 valanda po jų paskelbimo; 
• Trukdžiai taikant bet kurias šių varžybų taisykles – 30 minučių po konkrečios taisyklės pritaikymo; 

 

4. Protestą gali pateikti LŽSF, oficialūs konkrečių varžybų asmenys, raitelis (t.y. už žirgą atsakingas 
asmuo) ir veterinarai. Visi protestai privalo būti pateikiami raštu, pasirašyti, papildyti turimais įrodymais, 
liudininkų pavardėmis ir kontaktais, jei jų yra; 

5. Jei protestas pateikiamas svarstyti varžybų teisėjų kolegijai, jis turi būti įteiktas vyr. varžybų teisėjui 
arba kitam kolegijos nariui (kai jis nepasiekiamas), laikantis nustatytų terminų. Prieš priimdama 
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sprendimą dėl pateikto protesto, teisėjų kolegija pirmausia privalo įsitikinti, kad turi jurisdikciją tai 
daryti. Privalo peržvelgti visus įrodymus – žodinius, rašytinius ar kitokius. Jei įmanoma, apklausti visus 
su protesto turiniu susijusius asmenis, kaip tai apibrėžta šiose taisyklėse. Tais atvejais, kuomet teisėjų 

kolegija nusprendžia, kad ji neturi jurisdikcijos priimti sprendimus proteste aptariamu klausimu, ji 
protesto nekomentuoja ir perduoda protestą atsakingoms institucijoms, turinčioms tokią jurisdikciją; 

6. Vaizdo įrašą kaip protestą papildantį įrodymą leidžiama naudoti tik tuomet, kai įrašą užfiksuoja įmonė ar 
asmuo, organizatorių sutartimi samdomas profesionaliai filmuoti varžybas visų jų metu. Jei peržiūrėjus 
įrašą nusprendžiama pakeisti jau paskelbtus rungties rezultatus, įrodymai privalo būti neginčytini; 

7. Į visus protestus jo teikėjui privalu atsakyti raštu, ne vėliau kaip per 2 savaites nuo varžybų pabaigos.  
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7. RAITELIŲ REITINGŲ LENTELĖS SUDARYMAS 
 

 
1. Sudarant Lietuvos dailiojo jojimo raitelių reitingų lenteles skaičiuojami rezultatai, pasiekti nacionalinėse 

LTU-CH ir LTU2* rango varžybose nuo praėjusių metų gruodžio 1 d. iki einamųjų metų lapkričio 30 d.; 
2. Reitinginiai taškai už dalyvavimą LTU1* ir TRN rango varžybose bei už startus P lygio rungtyse bet kokio 

rango varžybose neskiriami; 
3. Taškai už startus užsienio šalių nacionalinėse varžybose skiriami pagal labiausiai sudėtingumo lygį 

atitinkančią rungtį. Raiteliai, dalyvaujantys užsienio šalių nacionalinėse varžybose, yra atsakingi už pilnų 

varžybų rezultatų pateikimą LŽSF, kad šie būtų įtraukti į reitingo lentelę. Reitinginiai taškai už 
dalyvavimą užsienio šalių regioninėse, vietinėse ar treniruočių tipo varžybose neskiriami; 

4. Mažojo prizo rungtimis laikomi šie testai: FEI Įžanginis testas jaunimui, FEI Komandinis testas jaunimui, 
FEI Individualus testas jaunimui, FEI Laisvoji programa pagal muziką jaunimui, FEI Prix St. George, FEI 
Intermediate I, FEI Intermediate I laisvoji programa pagal muziką, FEI Įžanginis testas 7 m. žirgams, FEI 
Finalinis testas 7 m. žirgams; 

5. Didžiojo prizo rungtimis laikomi šie testai: FEI Intermediate A, FEI Intermediate B, FEI Intermediate II, FEI 

Short Grand Prix, FEI Grand Prix, FEI Grand Prix Special, FEI Intermediate A/B laisvoji programa pagal 
muziką, FEI Grand Prix laisvoji programa pagal muziką, FEI Grand Prix 16-25 m. raiteliams, FEI Young 
Horses Grand Prix (8-10 m. žirgams); 

6. Už procentinį rezultatą tam tikro lygio rungtyje skiriami taškai pagal taškų skyrimo lentelę. Taškų skaičius 
priklauso nuo rungties sudėtingumo ir pasiekto rezultato. Taškai skiriami procentinį rezultatą suapvalinus 

iki sveiko skaičiaus (esant situacijai, kai pasiektas procentinis rezultatas yra, pavyzdžiui, nuo 60,000 iki 

60,499, rezultatas apvalinamas iki 60 proc., esant situacijai, kai procentinis rezultatas yra nuo 60,500 
iki 60,999, rezultatas apvalinamas iki 61 proc.); 

7. Taškų skaičius priklauso ir nuo rango varžybų, kuriose buvo pasiektas rezultatas. Varžybose pasiekti 
rezultatai dauginami iš svertinio koeficiento pagal žemiau pateikiamą lentelę: 

 
 

Varžybų rangas Koef. 

Nacionalinės LTU2* ir kitų šalių CDN rango varžybos 1 

Nacionalinės LTU-CH rango varžybos (Nacionaliniai čempionatai) 2 

FEI CDI1*, CDIYH1*, CDIYR, CDICh, CDIJ, CDIP 3 

FEI CDI2* CDIU25 4 

FEI CDI3* 5 

FEI CDI4*  6 

FEI CDI5*, CDI-W 7 

CDI-W Finalas, Europos čempionatas, Pasaulio čempionatas, Pasaulio jaunų žirgų čempionatas 10 

Olimpinės žaidynės 20 

 
8. Jei varžybos vyksta daugiau nei vieną dieną, taškai skiriami už kiekviename atskirame teste pasiektą 

rezultatą, nepriklausomai nuo to, ar galutinis varžybų rezultatas nustatomas sumuojant kelių testų 

rezultatus; 
9. Daugiausia taškų surinkęs raitelis apdovanojamas kaip geriausias tų metų raitelis. Aukštesnę poziciją 

reitingų lentelėje lemia dalyvavimas aukštesnio rango varžybose, sudėtingesnėse rungtyse, didesnis 
startų skaičius ir aukštesni procentiniai rezultatai; 

10. LŽSF sudaro šias atskiros dailiojo jojimo raitelių reitingų lenteles pagal raitelių amžių: Suaugusiųjų, Vaikų, 
Ponių, Jaunučių, Jaunių, Jaunimo, I mėgėjų grupės, II mėgėjų grupės, ir III mėgėjų grupės; 

11. Reitingų taškai apskaičiuojami pagal 36 puslapyje pateiktą lentelę. 
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 E lygis A lygis L lygis M lygis Mažasis prizas Didysis prizas 

Rezultatas: 90% 81 120 157 200 238 282 

Rezultatas: 89 % 79 117 153 195 232 275 

Rezultatas: 88 % 77 114 149 190 226 268 

Rezultatas: 87 % 75 111 145 185 220 259 

Rezultatas: 86 % 73 108 141 180 214 252 

Rezultatas: 85 % 71 105 137 175 208 245 
Rezultatas: 84 % 69 102 133 170 202 238 
Rezultatas: 83 % 67 99 129 165 196 231 
Rezultatas: 82 % 65 96 125 160 190 224 
Rezultatas: 81 % 63 93 121 155 184 217 
Rezultatas: 80 % 61 90 117 150 178 210 
Rezultatas: 79 % 59 87 113 145 172 203 
Rezultatas: 78 % 57 84 109 140 166 196 
Rezultatas: 77 % 55 81 105 135 160 189 
Rezultatas: 76 % 53 78 101 130 154 182 
Rezultatas: 75 % 51 75 97 125 148 175 
Rezultatas: 74 % 49 72 93 120 142 168 
Rezultatas: 73 % 47 69 89 115 138 161 
Rezultatas: 72 % 45 66 85 110 132 154 
Rezultatas: 71 % 43 63 81 105 126 147 
Rezultatas: 70 % 41 60 77 100 120 140 
Rezultatas: 69 % 39 57 73 95 114 133 
Rezultatas: 68 % 37 54 69 90 108 126 
Rezultatas: 67 % 35 51 65 85 102 119 
Rezultatas: 66 % 33 48 61 80 96 112 
Rezultatas: 65 % 31 45 59 75 90 105 
Rezultatas: 64 % 29 42 55 70 84 98 
Rezultatas: 63 % 27 39 51 65 78 91 
Rezultatas: 62 % 25 36 47 60 72 84 
Rezultatas: 61 % 23 33 43 55 66 77 
Rezultatas: 60 % 21 30 39 50 60 70 
Rezultatas: 59 % 19 27 35 45 54 63 
Rezultatas: 58 % 17 24 31 40 48 56 
Rezultatas: 57 % 15 21 27 35 42 49 
Rezultatas: 56 % 13 18 23 30 36 42 
Rezultatas: 55 % 11 15 19 25 30 35 

 


