LIETUVOS KONKŪRŲ ŽIEMOS ČEMPIONATO 2017 m. NUOSTATAI
Lietuvos konkūrų žiemos čempionato 2017 m. (toliau – Čempionatas) nuostatai (toliau – Nuostatai) skirti
apibrėžti Čempionato organizavimo tvarką ir čempiono bei prizininkų nustatymo tvarką.
1. VARŽYBŲ PAVADINIMAS
Lietuvos konkūrų žiemos čempionatas 2017 m.

2. ORGANIZATORIUS
Čempionato organizatorius yra Lietuvos žirginio sporto federacija (toliau – LŽSF), kuri organizuoja
Čempionatą pasitelkdama Čempionato etapų ir finalo vykdytojus (patalpų savininkus) kaip apibrėžta
žemiau.
Rekvizitai:
Lietuvos žirginio sporto federacija
Žemaitės g. 6-412, Vilnius, LT – 03117
+370 687 57 019
http://www.equestrian.lt
info@equestrian.lt
3. VYKDYMO VIETA IR LAIKAS
Čempionatas vykdomas nuo 2017 m. vasario 16 d. iki 2017 m. balandžio 23 d., etapų ir finalo datos ir
vietos yra nustatytos šių Nuostatų 15 skyriuje (etapų ir finalo vietos ir datos čempionato laikotarpio eigoje
gali kisti).
4. ČEMPIONATO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Čempionato tikslas yra išaiškinti pajėgiausius visų amžiaus grupių ir kategorijų konkūrinio
jojimo raitelius ir žirgus. Vykdomomis varžybomis siekiama populiarinti žirginį sportą, kelti jo lygį
Lietuvoje, skatinti didesnį visuomenės susidomėjimą šia sporto šaka.
5. NAUDOJAMOS SĄVOKOS
1. Etapo vykdytojas – Lietuvos žirginio sporto federacija ir fizinis ar juridinis asmuo, kurio
patalpose vyksta renginys.
2. Finalo vykdytojas – Lietuvos žirginio sporto federacija ir fizinis ar juridinis asmuo,
kurio patalpose vyksta renginys.
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3. Įskaitinis žirgas – žirgas, renkantis kvalifikacinius taškus Čempionato etapuose.
Įskaitiniu gali būti tik atitinkantis tai Čempionato užskaitai keliamus amžiaus kriterijus. Jeigu raitelis
planuoja startuoti daugiau nei su dviem žirgais toje pačioje Čempionato užskaitoje, tai siųsdamas paraišką
privalo nurodyti, kurie du iš šių žirgų bus įskaitiniai. Pabrėžtina, kad raitelio įskaitiniai žirgai įskaitinėse
rungtyse turi startuoti pirmesni, nei tie, su kuriais kvalifikaciniai taškai nėra renkami. Įskaitiniai žirgai
privalo būti nurodyti paraiškoje prieš pirmąjį etapą arba etapą, kuriame raitelis dalyvauja pirmąjį kartą.
Jei pirmojoje paraiškoje nėra nurodyti įskaitiniai žirgai, įskaitiniais žirgais yra laikomi pirmieji paraiškoje
nurodyti žirgai. Esant situacijai, kai raitelis etapų eigoje pakeičia savo įskaitinį žirgą ar žirgus, t.y.
kvalifikacinius taškus renka jau kitas raitelio pasirinktas žirgas ar žirgai, finale raitelis taip pat gali
pasirinkti du kvalifikacinius taškus surinkusius žirgus, su kuriais jis nori dalyvauti.
4. Kvalifikaciniai taškai – taškai skiriami duetams kiekviename Čempionato etape, pagal
kvalifikacinių taškų skyrimo lentelę, priklausomai nuo užimtos vietos.
5. Finalas – Čempionato paskutinis etapas, kurio metu išaiškėja visų Čempionato rungčių
čempionai ir prizininkai.
6. Poni klasės žirgas – žirgas, kurio ūgis ties gogu, matuojant lygioje vietoje, neviršija 148
cm be pasagų, arba 149 cm su pasagomis, kaip tai apibrėžta „Nacionalinėse taisyklėse raiteliams,
jojantiems poni klasės žirgais“, patvirtintose Lietuvos žirginio sporto federacijos Valdybos protokolu.
7. Vaikų grupės raitelis - tai ne jaunesnis kaip 12 metų amžiaus (nuo kalendorinių
metų, kuriais jam sukanka 12 metų, pradžios) ir ne vyresnis negu 14 metų amžiaus (iki kalendorinių metų,
kuriais jam sukanka 14 metų, pabaigos) raitelis.
8. Jaunučių grupės raitelis – tai ne jaunesnis kaip 12 metų amžiaus (nuo kalendorinių
metų, kuriais jam sukanka 12 metų, pradžios) ir ne vyresnis negu 16 metų amžiaus (iki kalendorinių metų,
kuriais jam sukanka 16 metų, pabaigos) raitelis.
9. Jaunių grupės raitelis – tai ne jaunesnis kaip 14 metų amžiaus (nuo kalendorinių metų,
kuriais jam sukanka 14 metų, pradžios) ir ne vyresnis negu 18 metų amžiaus (iki kalendorinių metų,
kuriais jam sukanka 18 metų, pabaigos) raitelis.
10. Jaunimo grupės raitelis – tai ne jaunesnis kaip 19 metų amžiaus (nuo kalendorinių
metų, kuriais jam sukanka 19 metų, pradžios) ir ne vyresnis negu 21 metų amžiaus (iki kalendorinių metų,
kuriais jam sukanka 21 metų, pabaigos) raitelis.
11. Raiteliai mėgėjai – ne jaunesni nei 12 metų raiteliai, kuriems jojimas (konkūrų varžybos)
- laisvalaikio praleidimo forma, pramoga, pomėgis, kurie nėra jojimo sporto (konkūrų) profesionalai ir
jojimas nėra jiems pagrindinė veikla ar darbas (Konkūrinio jojimo mėgėjo statuso apibrėžimas, patvirtinta
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LŽSF Valdybos posėdyje 2017 01 26). Raiteliai mėgėjai gali joti ne jaunesniais nei 6 metų žirgais.
Lietuvoje jojimo sporto (konkūrų) mėgėjai skirstomi į kategorijas pagal pajėgumą:
I Mėgėjų kategorija – raitelių mėgėjų kategorija, kurioje maršrutų aukštis gali siekti 80 cm.
II Mėgėjų kategorija – raitelių mėgėjų kategorija, kurioje maršrutų aukštis gali siekti iki 100 cm.
III Mėgėjų kategorija – raitelių mėgėjų kategorija, kurioje maršrutų aukštis gali siekti iki 120 cm.

6. ČEMPIONATO ETAPŲ IR FINALO ORGANIZAVIMO TVARKA
1. Varžybų organizatoriai, atsižvelgdami į planuojamą dalyvių skaičių, geografinę padėtį ir
turimų laisvų gardų skaičių, gali rinktis vietoje įprastinio uždarose patalpose vykdomo turnyro etapo
vienos dienos formato, rinktis dviejų dienų formatą, paskirstant etapo programą taip:
1.1 pirmą dieną: poni, mėgėjų, vaikų, jaunučių ir jaunių (siūloma rengti atviros klasės rungtis
šalia jaunučių ir jaunių rungčių, skirtas jauniems žirgams ir suaugusiems raiteliams pasiruošti prieš antrą
dieną);
1.2. antrą dieną: jaunų žirgų, suaugusiųjų ir jaunimo rungtys (siūloma rengti ir atviros klasės
rungtis).
2. Etapo organizatoriui pasirinkus dviejų dienų formatą apie tai, sudarant programą, turi būti
paskelbta LŽSF interneto tinklapyje. Tuo atveju, jeigu numačius etapą organizuoti dvi dienas, dėl
pateisinamų aplinkybių toks pasirinkimas tampa nepatogus nei organizatoriui nei sportininkams,
leidžiama etapą vykdyti vienos dienos formatu, apie tai, prieš protingą terminą, įspėjus visus varžybų
dalyvius.
3. Konkretaus Čempionato etapo ir finalo programą, etapo vykdytojas kartu su LŽSF, turi
patvirtinti ne vėliau nei 20 dienų iki etapo ar finalo pradžios.
4. Finalo vykdytojas privalo organizuoti ir spręsti visus su varžybomis susijusius klausimus,
pasirūpinti, įskaitant, bet neapsiribojant: buhalterija (startinių mokesčių surinkimu ir prizinių išmokėjimu
bei atsiskaitymu su varžybose dirbusiais asmenimis), greitąja medicinos pagalba, veterinarine kontrole,
sudaryti sąlygas gauti maitinimą, naudojimąsi tualetais ir kt.
5. LŽSF Čempionato etapo ar finalo vykdytojui neatlygintinai suteikia teisę gauti pajamas už
gardų nuomą ir iš kitų pajamų šaltinių, varžybų metu.
6. Jei į Čempionato konkūrą etapo vykdytojai gauna mažiau nei 6 duetų paraiškas, konkūras
nebus vykdomas, o padavę paraiškas sportininkai turi būti įspėjami ne vėliau kaip 1 dieną prieš
konkrečias varžybas.
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7. Etapo vykdytojas turi teisę keisti etapo programą tik suderinęs su LŽSF ir paskelbęs apie
pakeitimus ne vėliau negu likus 7 dienoms iki varžybų pradžios.
8. Etapo vykdytojas įsipareigoja:
8.1. suteikti ir tinkamai paruošti varžybų aikštę, maniežą, apšilimo aikštę ar priešmaniežį;
8.2. užtikrinti varžybų saugą pagal Lietuvos žirginio sporto federacijos varžybų ir kitų renginių
organizavimo saugumo taisykles, patvirtintas LŽSF valdybos 2010 m. sausio 22 d. sprendimu;
8.3. pasirūpinti maitinimu, tualetais ir kitais elementais, reikalingais sklandžiai varžybų eigai;
8.4. Atsiskaityti su varžybų teisėjais, sekretoriato, medicinos, veterinarijos, pagalbiniais ir kitais
darbuotojais, kurie teikia pagalbą ar suteikia savo paslaugas varžybų metu;
8.5. Vykdyti varžybas pagal Čempionato Nuostatuose įvardintą Čempionato etapų programą;
8.6. Išmokėti piniginius prizus dalyviams, kurie pagal Čempionato nuostatus privalo juos gauti;
8.7. Savo iniciatyva pasikviesti teisėjus, sekretoriatą, maršruto statytoją ir kitus pagalbinius darbuotojus;
8.8. Rinkti varžybų starto mokesčius.
9. Etapo vykdytojas turi teisę:
9.1. Pasikviesti papildomus rėmėjus ir įsteigti papildomus prizus (daiktinius ar piniginius) konkūrų
rungtims apdovanoti.
9.2. Įtraukti atvirų klasių ir/ar papildomus konkūrus varžybų programoje.
9.3. Ne vėliau kaip likus 1 dienai iki varžybų dienos, atsiųsti starto protokolus viešinimui
www.equestrian.lt.
10. LŽSF pareigos:
10.1. Suteikti visą reikalingą metodinę pagalbą, padedant kokybiškai įvykdyti etapo ar finalo varžybas.
10.2. Viešinti starto ir rezultatų protokolus.
8. DALYVAVIMO SĄLYGOS
1. Čempionato etapuose gali dalyvauti visi Lietuvos ir užsienio valstybių raiteliai. Lietuvos
raiteliai rungiasi dėl prizų ir kvalifikacinių taškų, o užsienio raiteliai rungiasi tik dėl prizų konkrečiose
rungtyse, tačiau negauna kvalifikacinių taškų.
2. Duetai, norėdami dalyvauti ir rinkti kvalifikacinius taškus vienoje ar keliose Čempionato
įskaitose, privalo atitikti jų grupėms keliamus reikalavimus. Kokioje užskaitoje duetas rinks
kvalifikacinius taškus, būtina nurodyti paraiškoje prieš pirmąjį dueto startą Čempionate.
3. Raitelių jojančių poni klasės žirgais grupė. Kliūčių aukštis iki 80 cm. Raitelis
startuojantis poni klasės žirgu turi teisę dalyvauti rinkti kvalifikacinius taškus šios grupės užskaitoje, jei
tais metais raiteliui sukanka nuo 12 metų, iki 16 metų (tais metais raiteliui neturi sukakti 17 metų).
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4. Vaikų grupė. Kliūčių aukštis – iki 80 cm. Raitelis startuojantis vaikų grupėje turi teisę
dalyvauti rinkti kvalifikacinius taškus šios grupės užskaitoje, jei einamaisiais metais raiteliui sukanka 12
metų, iki 14 metų (einamaisiais metais raiteliui neturi sukakti 15 metų).
5. Jaunučių grupė. Kliūčių aukštis – iki 100 cm. Raitelis turi teisę rinkti kvalifikacinius
taškus šios grupės užskaitoje nuo einamųjų metų, kai raiteliui sukanka 12 metų, pradžios, iki einamųjų
metų, kuriais jam sukanka 16 metų, pabaigos (einamaisiais metais raiteliui neturi sukakti 17 metų).
6. Jaunių grupė. Kliūčių aukštis – iki 120 cm. Raitelis gali rungtis šios grupės užskaitoje nuo
einamamųjų metų, kai jam sukanka 14 metų, pradžios, iki einamųjų metų, kuriais jam sukanka 18 metų,
pabaigos.
7. Jaunimo ir Suaugusiųjų grupė. Kliūčių aukštis – iki 130 cm (jaunimui), 135cm
(suaugusiems). Bendroje užskaitoje dalyvauja jaunimas ir suaugę raiteliai (suaugusiems raiteliams
maršrutas kyla 5 cm). Kvalifikaciniai taškai į finalą jaunimui skaičiuojami taip pat bendroje užskaitoje su
suaugusiais. Duetas turi teisę rinkti kvalifikacinius taškus Jaunimo užskaitoje, jei einamaisiais metais
raiteliui sukanka nuo 19 metų iki 21 metų (einamaisiais metais neturi sukakti 22 m).
8. I Mėgėjų grupė. Kliūčių aukštis – 80 cm. Raitelis turi teisę rinkti kvalifikacinius taškus
šios grupės užskaitoje, jei tais metais raiteliui sukanka 12 metų (už vaikus iki 16 m., dalyvaujančius
mėgėjų grupėje, atsako jų tėvai). Duetas turi teisę rinkti kvalifikacinius taškus I Mėgėjų užskaitoje, jei
raitelis atitinka Mėgėjų apibrėžimą nustatytą „Konkūrinio jojimo mėgėjo statuso apibrėžimas“, patvirtinta
LŽSF Valdybos posėdyje 2017 01 27. Mėgėjų grupės duetas gali startuoti pasirinktoje mėgėjų
kategorijoje ar visose, tačiau dalyvauti skirtingose rungtyse gali tik su skirtingais žirgais.
9. II Mėgėjų grupė. Kliūčių aukštis – iki 100 cm. Raitelis turi teisę rinkti kvalifikacinius
taškus šios grupės užskaitoje, jei tais metais raiteliui sukanka 12 metų (už vaikus iki 16 m.,
dalyvaujančius mėgėjų grupėje, atsako jų tėvai). Duetas turi teisę rinkti kvalifikacinius taškus I Mėgėjų
užskaitoje, jei raitelis atitinka Mėgėjų apibrėžimą nustatytą „Konkūrinio jojimo mėgėjo statuso
apibrėžimas“, patvirtinta LŽSF Valdybos posėdyje 2017 01 27. Mėgėjų grupės duetas gali startuoti
pasirinktoje mėgėjų kategorijoje ar visose, tačiau dalyvauti skirtingose rungtyse gali tik su skirtingais
žirgais.
10.

III Mėgėjų grupė. Kliūčių aukštis – iki 120 cm. Raitelis turi teisę rinkti kvalifikacinius

taškus šios grupės užskaitoje, jei tais metais raiteliui sukanka 12 metų (už vaikus iki 16 m.,
dalyvaujančius mėgėjų grupėje, atsako jų tėvai). Duetas turi teisę rinkti kvalifikacinius taškus I Mėgėjų
užskaitoje, jei raitelis atitinka Mėgėjų apibrėžimą nustatytą „Konkūrinio jojimo mėgėjo statuso
apibrėžimas“, patvirtinta LŽSF Valdybos posėdyje 2017 01 27. Mėgėjų grupės duetas gali startuoti
pasirinktoje mėgėjų kategorijoje ar visose, tačiau dalyvauti skirtingose rungtyse gali tik su skirtingais
žirgais.
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11.

Jaunų žirgų (4–5 m.) grupė. Kliūčių aukštis – iki 100 cm (4 m. žirgams), 110 cm (5

m. žirgams). Bendroje užskaitoje dalyvauja 4 ir 5 metų amžiaus žirgai (maršruto aukštis 5 m. žirgams
kyla 10 cm).
12.

Jaunų žirgų (6–7 m.) grupė. Kliūčių aukštis – iki 120 cm (6 m. žirgams), 125 cm (7

m. žirgams). Bendroje užskaitoje dalyvauja 6 ir 7 metų amžiaus žirgai (maršruto aukštis 7 m. žirgams
kyla 5 cm).
13.

Čempionato finale kliūčių aukštis, priklausomai nuo užskaitos, kils 5-10 cm,

persirungime – dar 5 cm.
14.

Su žirgu, gimusiu paskutiniais metų mėnesiais, gali būti leista startuoti žemesnėje

amžiaus kategorijoje, jeigu raitelis prieš pirmą žirgo startą tai nurodo paraiškoje (Pvz.: žirgas gimęs 2009
m. lapkričio mėnesį, taigi pagal bendrą taisyklę, 2015 metais šis žirgas turėtų konkuruoti kartu su 6 m.
žirgais, tačiau atsižvelgiant į tai, kad žirgas gimęs paskutiniais metų mėnesiais, jam gali būti leista
varžytis 5 m. amžiaus žirgų grupėje).
15.

Viename konkūre raitelis gali dalyvauti ne daugiau kaip su dviem įskaitiniais žirgais su

neįskaitiniais žirgais raitelis gali kovoti dėl konkretaus konkūro prizo. Įskaitiniai žirgai turi būti nurodyti
paraiškoje ir turi startuoti pirmiau nei raitelio tie žirgai, kurie nėra įskaitiniai ir kvalifikacinių taškų
nerenka.
16.

Tas pats žirgas su konkurencija gali dalyvauti ne daugiau kaip dviejuose konkūruose tą

pačią dieną.
17.

Raitelis mėgėjas Mėgėjų užskaitoje gali joti ne jaunesniu nei 6 m. žirgu.

18.

Su tuo pačiu žirgu Čempionate gali dalyvauti ne daugiau kaip du raiteliai, tačiau tik

vienas duetas gali kvalifikuotis į finalą. Kvalifikaciją renkantis duetas turi būti nurodytas paraiškoje iki
pirmojo starto.
19.

Duetas gali rinkti kvalifikacinius taškus Čempionato finalui tik vienoje užskaitoje.

20.

Kokioje užskaitoje duetas renka taškus, turi būti nurodyta paraiškoje prieš pirmąjį startą.

Raiteliai, pirmame savo dalyvautame etape, nurodę įskaitinius žirgus, renka kvalifikacinius taškus su tais
įskaitiniais žirgais. Esant situacijai, kai nebetenkama įskaitinio žirgo, kuriuo buvo rinkti kvalifikaciniai
taškai, raitelis tui teisę nurodyti naują įskaitinį žirgą, su kuriuo bus renkami kvalifikaciniai taškai finalui.
Tai turi būti aiškiai pažymėta paraiškoje.
21.

Duetas gali startuoti su konkurencija kitose užskaitose, jeigu atitinka tos užskaitos

reikalavimus ir nėra išnaudojęs šių Nuostatų 15 punkte nurodytų startų skaičiaus.
22.

Čempionato varžybose galima dalyvauti ir be konkurencijos. Be konkurencijos duetai

šoka paskutinieji.
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23.

Čempionato etapuose raiteliui leidžiama startuoti iš karto be konkurencijos, tokiu

atveju:
a) po finišo raitelis teisėjams pareiškia norą startuoti be konkurencijos;
b) jam leidžiama startuoti po sekančio raitelio (arba po dviejų, jeigu kitaip būtų pažeidžiami
kitų raitelių interesai);
c) jeigu aikštėje turi būti du raiteliai, raitelis startuosiantis be konkurencijos aikštės nepalieka;
d) už šį startą mokamas įprastas konkūro starto mokestis.
24.

Čempionate dalyvaujantys žirgai turi būti registruoti LŽSF žirgų registre, raiteliai

privalo turėti LŽSF licenciją (ši nuostata nėra taikoma užsienio raiteliams).
9. REIKALAVIMAI VARŽYBŲ DALYVIAMS
1. Dalyviai privalo elgtis sąžiningai, etiškai bei garbingai.
2. Čempionato dalyviai privalo laikytis Lietuvos žirginio sporto federacijos etikos taisyklių, patvirtintų
2010 m. vasario 22 d. LŽSF valdybos nutarimu.
3. 2010 m. liepos 29 dienos valdybos nutarimu raiteliai iki 16 metų (ir būdami 16 metų) varžybose privalo
dėvėti apsaugines liemenes.
4. Visi raiteliai ir žirgai (išskyrus užsienio raitelius ir jų žirgus) privalo turėti 2017 m. raitelių ir žirgų
licencijas.
5. Raiteliai mėgėjai turi būti sudarę su LŽSF raitelio mėgėjo sutartį.
6. Vaikai (nuo 12 m.), dalyvaujantys mėgėjų užskaitoje, taip pat turi įsigyti LŽSF mėgėjo licenciją.
7. Vaikai (12-16 m.) varžybose dalyvauja tik su tėvų sutikimu. Už vaikus (12-16 m.), dalyvaujančius
varžybose, atsako jų tėvai ir treneriai.

10. VETERINARINIAI REIKALAVIMAI
1. Varžybose leidžiama startuoti, jei žirgas turi bet kurios valstybės galiojantį nacionalinį ar FEI žirgo
pasą ir/ar FEI Atpažinimo kortelę (FEI Recognition Card) jame yra atžymos apie visus Lietuvos
Respublikoje jojimo sporto varžybose reikalaujamus atliktus kraujo tyrimus, bei yra atžymos apie
tvarkingai ir laiku padarytus reikalaujamus skiepus.
2. Už nustatytus pažeidimus gali būti taikomos ir kitos nuobaudos numatytos Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) atitinkamuose teisės aktuose.
3. VMVT įspėja ir pataria nenaudoti FEI pripažintų žirgų dopingo medikamentų ar maisto papildų. Bet
kuriose Lietuvoje vykstančiose varžybose, iš bet kurio startavusio žirgo, gali būti paimtas mėginys
dopingo kontrolei. Jei bus nustatyta, kad žirgui buvo naudojamas draudžiamas preparatas (bus rasta
dopingu laikoma medžiaga) žirgo savininkui gresia bauda, bei visų jo žirgo tyrimo išlaidų privalomas
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kompensavimas.VMVT darydama išlygas tikisi iš sportininkų geros valios, drausmės, atsakingumo ir
tarpusavio supratimo.
4. Kiekvienas raitelis turi su savimi turėti užpildytą savo vežamo gyvūno važtaraštį, kurį gali pareikalauti
pateikti veterinarijos gydytojas varžybų vietoje.

11. APDOVANOJIMAI IR PRIZINIS FONDAS
1. Kiekvieno Čempionato etapo ir finalo prizinį fondą skiria etapo vykdytojas savarankiškai, apie tai iš
anksto suderinęs su LŽSF.
2. Visuose čempionato įskaitiniuose konkūruose nugalėtojai apdovanojami piniginiais prizais, taurėmis,
prizininkai - diplomais, jų žirgai - rozetėmis. Atviros klasės konkūruose nugalėtojai apdovanojami
taurėmis, prizininkai – diplomais, jų žirgai – rozetėmis. Taip pat galimi ir papildomi rėmėjų prizai.
3. Kiekviename konkūre į apdovanojimų ceremoniją kviečiami 5 geriausiai pasirodę raiteliai.
12. KVALIFIKACINIŲ TAŠKŲ RINKIMO TVARKA
1.Kvalifikaciniai taškai yra skiriami kiekviename etape atsižvelgiant į konkūre dalyvaujančių duetų
skaičių, (duetai dalyvaujantys be konkurencijos nėra įskaičiuojami) pagal kvalifikacinių taškų lentelę.
2. Kvalifikaciniai taškai nėra skiriami eliminuotiems bei atsisakiusiems tęsti savo pasirodymą duetams,
net jei jie patenka į duetų turinčių gauti kvalifikacinius taškus skaičių.
3. Jeigu keletas duetų parodo vienodą rezultatą, tai už tas vietas skiriami kvalifikaciniai taškai yra
sudedami ir padalijami po lygiai visiems duetams pretenduojantiems į tas vietas.
4. Jeigu susidaro situacija, kai, sudarius ir viešai paskelbus starto protokolą, varžybų dieną dėl kitų raitelių
neatvykimo į varžybas, išsibraukimo iš konkrečios rungties ar panašių priežasčių konkūras vykdomas
esant mažiau nei 4 dalyviams startuojantiems su konkurencija, tai duetams taškai skiriami šios dalies 5
punkte pavaizduota tvarka.
5. Kvalifikacinių taškų skyrimo lentelė esant mažiau nei 4 dalyviams startuojantiems rungtyje su
konkurencija:
DALYVIŲ
SKAIČIUS
UŽIMTA
3

2

1

I

6

4

3

II

3

1

III

1

VIETA
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6. Kvalifikacinių taškų skyrimo lentelė:
DALYVIŲ SKAIČIUS

UŽIMTA
VIETA

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

I

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

II

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

III

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

IV

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

V

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

VI

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

VII

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

VIII

9

8

7

6

5

4

3

2

1

IX

8

7

6

5

4

3

2

1

X

7

6

5

4

3

2

1

XI

6

5

4

3

2

1

XII

5

4

3

2

1

XIII

4

3

2

1

XIV

3

2

1

XV

2

1

XVI

1

13. KVALIFIKACIJA Į FINALĄ
1. Į Čempionato finalą patenka visi duetai, kurie dalyvavo bent viename Čempionato etape ir surinko bet
vieną kvalifikacinį tašką.
2. Į Čempionato finalą raiteliai atsineša dviejų geriausių Čempionato etapų kvalifikacinius taškus, kurie
vėliau sumuojami su Finale gautais kvalifikaciniais taškais.

14. ČEMPIONATO FINALO NUGALĖTOJAI IR PRIZININKAI
1. Čempionato nugalėtojai ir prizininkai išaiškinami susumavus dviejų etapų geriausius
rezultatus ir finalinių varžybų rezultatą.
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2. Per finalines varžybas įgytiems taškams yra taikomas trigubas (3) koeficientas, išskyrus
išimtį nustatytą Nuostatų 70.2.1 punkte.
3. Finalo varžybose yra rungiamasi dvi dienas: pirmąją dieną poni, vaikų, jaunučių, jaunių,
mėgėjų I ir II kategorijos, jaunų žirgų užskaitų duetai rungiasi švaros ir laiko konkūruose, antrąją dieną
rungiamasi rungtyse su persirungimu:
a) švaros ir laiko konkūras pirmą dieną, už konkūrą gauti Čempionato taškai dauginami iš 2
(dvigubas koeficientas);
b) Konkūras su persirungimu antrą dieną, už konkūrą gauti Čempionato taškai dauginami iš
3 (trigubas koeficientas).
3.1. Jaunimo ir suaugusiųjų grupėje finalas susideda iš tokių dviejų dienų rungčių:
c) Greičio ir vikrumo konkūras pirmą dieną, už konkūrą gauti Čempionato taškai dauginami
iš 2 (dvigubas koeficientas);
d) Dviejų ratų konkūras antrą dieną, už konkūrą gauti Čempionato taškai dauginami iš 3
(trigubas koeficientas).
4. Jeigu susidaro situacija, jog Čempionato galutinėje įskaitoje keli duetai turi vienodą taškų
skaičių:
4.1. Pirmenybė yra teikiama tam duetui, kuris Čempionato finale gauna daugiau taškų.
5. Jei pritaikius 4.1 punktą, šie duetai finale taip pat turi vienodą taškų skaičių, tai pirmenybė
teikiama tam duetui, kuris įskaitiniuose etapuose (įskaitiniai etapai - etapai, kurių kvalifikaciniai taškai
sumuojami į finalinę įskaitą) bendrai susumavus rezultatus parodė geresnį rezultatą (užėmė etapuose
aukštesnes vietas (pagal baudos taškus ir, jeigu tai buvo ta pati rungtis, laiką)).
15. ČEMPIONATO ETAPAI IR FINALAS
Čempionato
etapas
I etapas

II etapas

III etapas

IV etapas

V etapas

Organizatoriaus rekvizitai
LŽSF ir UAB „Lietuvos žirgynas“
Žirgų g. 2, Riešė, Vilniaus r., LT-14265 Tel.
+37061879767 Nemira Stašienė
el.p.:info@lietuvoszirgynas.lt
LŽSF ir UAB „Lietuvos žirgynas“
Žirgų g. 2, Riešė, Vilniaus r., LT-14265 Tel.
+37061879767 Nemira Stašienė
el.p.:info@lietuvoszirgynas.lt
LŽSF ir S.k. „Miražas“
Žemaitės g. 6-412, Vilnius, LT– 03117
Tel. +37068757019 Raimonda Palionytė
el.p.:info@equestrian.lt
LŽSF ir S.k. „Miražas“
Tel.+37068757019 el.p.:info@equestrian.lt
LŽSF ir UAB „Lietuvos žirgynas“ filialas
„Nemuno žirgynas“ Šilgaliai, Pagėgių sav., LT99307
Tel. +37061879767 Nemira Stašienė
el.p.:info@lietuvoszirgynas.lt
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Vykdymo vieta

Data

Riešė, Vilniaus rajonas

2017-02-16

Riešė, Vilniaus rajonas

2017-03-11

Žačių kaimas, Šiaulių
rajonas

2017-03-25

Žagarė, Joniškio rajonas

2017-04-01

Šilgaliai, Pagėgių sav.

2017-04-08

Finalas

LŽSF ir S.k. „Miražas“
Tel.+37068757019 el.p.:info@equestrian.lt

Žagarė, Joniškio rajonas

2017-04-22/23

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1. Raitelis arba jo treneris turi teisę teisėjų kolegijai raštu pateikti apeliaciją, dėl jų manymu
neteisingo sprendimo, ar varžybų rezultatų, ne vėliau negu 30 minučių iki varžybų pabaigos.
2. Apeliacija turi būti išnagrinėta vyriausiojo varžybų teisėjo arba apeliacinio komiteto kuo
įmanoma greičiau bet ne vėliau kaip tą pačią dieną, kurią yra gauta apeliacija.
3. Apie priimtą sprendimą apeliantas informuojamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną.
4. Čempionate vadovaujamasi FEI konkūrų taisyklėmis, LŽSF patvirtomis taisyklėmis, LŽSF
Valdybos posėdžių nutarimais, šiais nuostatais, taip pat patvirtintomis kitomis, varžybų organizavimą ir
vykdymą reglamentuojančiomis taisyklėmis.
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