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2017 m. LIETUVOS DAILIOJO JOJIMO ŽIEMOS ČEMPIONATAS 
 

NUOSTATAI IR PROGRAMA 

 
1. Vykdymo vieta ir data 
2017 m. kovo 18 d. „Marvos“ žirgynas, Marvelės g. 199, Kaunas.  
 
2. Varžybos vykdomos pagal: 
LŽSF varžybų ir kitų renginių organizavimo taisykles (patvirtintas 2010.01.22), LŽSF etikos taisykles (patvirtintas 
2010.02.22), LR veterinarinius reikalavimus, FEI Anti-dopingo taisykles sportininkams (ADHRA) (aktuali redakcija), 
Lietuvos dailiojo jojimo varžybų taisykles (2017 m. redakcija), 2017 m. Lietuvos dailiojo jojimo žiemos čempionato 
nuostatus, FEI dailiojo jojimo taisykles (2017 m. redakcija).  
 
3. Organizatoriai 
Lietuvos žirginio sporto federacija, „Marvos žirgynas“ (atstovė – Daiva Pakulienė). 
 
4. Organizacinis komitetas: 
Daiva Pakulienė, tel. +370 689 60111, dapak_e@yahoo.com 
 
5. Teisėjų kolegija: ne mažiau trijų teisėjų. Visi teisėjai privalo turėti nacionalinę LŽSF ar kitos šalies Dailiojo jojimo 
teisėjo kategoriją. 
 
5.1. Kandidatai į teisėjus/ stiuardai: varžybų metu, organizatoriai gali numatyti programoje galimybę neakivaizdžiai 
teisėjauti kandidatams į teisėjus bei praktikuotis kandidatams į dailiojo jojimo stiuardus. Tokiu atveju, kandidatai 
turi raštiškai apie tai pranešti Lietuvos žirginio sporto federacijai, bei gauti raštišką sutikimą. 
 
6. Techninės sąlygos: 
Varžybos vykdomos uždarose patalpose. Varžybinė aikštė: 20 x 60 m, apšilimas vyksta varžybinėje aikštėje. 
Apšilimui skiriama 15 min. aukštesnio lygio rungtims (M ir aukštesnio lygio rungtys) ir 10 min. žemesnio lygio 
rungtis. 
 
7. Raiteliai: Raiteliai, kurių amžiaus ribos sutampa čempionatinėse rungtyse numatytose amžiaus ribose, turi teisę 
varžytis dėl visų sutampančių čempionatinių rungčių čempiono titulo. Kitose rungtyse (atvirose klasėse) jie gali 
varžytis dėl toje rungtyje įsteigto prizo. 
Raiteliai mėgėjai taip pat turi pasirinkti, kokioje rungtyje jei planuoja rinti procentinius balus visų čempionato etapų 
ir finalo metu. Raiteliai mėgėjai gali varžytis tik pasirinktoje Mėgėjų grupės rungtyje ir atvirose klasėse (iki M lygio). 
Sudalyvavęs aukštesnio lygio (sudėtingiau nei M lygis) rungtyje, raitelis netenka mėgėjo statuso. 

 
8. Paraiškos: 
Visi raiteliai ir žirgai privalo būti registruoti LŽSF raitelių ir žirgų registre.  
Paraiškų pateikimo terminai: iki kovo 13 d. 
Pavėlavus laiku atsiųsti paraišką, starto mokestis gali būti dvigubinamas.  
Priimamos tik pilnai užpildytos paraiškos. 
Gardų nuomos galimybė bus nurodyta programoje. 
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Čempionato rungtis bus vykdoma, net jei joje bus pareiškęs norą dalyvauti tik vienas duetas. Atvirų klasių rungčių 
vykdymą apsprendžia varžybų vykdytojas (tačiau ne mažiau nei 3 gautos paraiškos). Nesusirinkus rungtyje trims 
dalyviams, organizatorius privalo informuoti atsiuntusius paraiškas dalyvius, kad rungtis nebus vykdoma. Ir tai 
padaryti ne vėliau, nei kitą dieną po paskutinės paraiškų gavimo dienos. 
 
9. Starto mokestis:  
Starto mokestį nustato varžybų vykdytojas savarankiškai.  
Starto mokesčiai mokami vietoje organizatoriui (jei programoje nenurodyta kitaip).  
Sumokėjęs starto mokestį, raitelis dalyvauja vienoje pasirinktoje įskaitoje, tačiau jei nori, kad jo rezultatas būtų 
skaičiuojamas tiek pagrindinėje, tiek papildomoje įskaitoje, jis moka dvigubą starto mokestį, nes varžosi dėl dviejų 
prizų (pvz. jaunutis nori varžytis tiek savo, tiek atviroje įskaitoje). 
Duetas varžybų metu gali startuoti ne daugiau nei du kartus.  
 
10. Mandatinės komisijos ir varžybų pradžios laikas – bus numatytas programoje. 
 
11. Nugalėtojų išaiškinimas ir apdovanojimas:  
Lietuvos dailiojo jojimo žiemos čempionate apdovanojami duetai šiose kategorijose:  
 
Didysis ratas (nuo 16 m., t.y. ne jaunesni nei gimę 2001 m.) - Rungtis Nr. 1 
Mažasis ratas (nuo 16 m., t.y. ne jaunesni nei gimę 2001 m.) – Rungtis Nr. 2 
Jaunimo grupė (18-21 m., t.y. gimę 1999-1996 m.) – Rungtis Nr. 3 
Jaunių grupė (16-18 m., t.y. gimę 2001-1999 m.) – Rungtis Nr. 4 
Jaunučių grupė (14-16 m., t.y. gimę 2003-2001 m.) – Rungtis Nr. 5 
Mėgėjų II grupė (nuo 19 m., t.y. ne jaunesni nei gimę 1998 m.) - Rungtis Nr. 6 
Vaikų grupė (12-14 m., t.y. gimę 2005-2003 m.) – Rungtis Nr. 7 
Poni žirgų grupė (12-16 m., t.y. gimę 2005-2001 m.) - Rungtis Nr. 8 
Mėgėjų I grupė (nuo 19 m., t.y. ne jaunesni nei gimę 1998 m.) – Rungtis Nr. 9 

 
Raiteliai turi rinkti ne mažiau, negu  60 proc. rungtyje, kad būtų užskaitomas rezultatas čempionui nustatyti. 
Raiteliai apdovanojami taurėmis, diplomais ir/ar kitais organizatorių prizais, čempionų žirgai – gūniomis ir 
rozetėmis. Apdovanojami trys geriausi rungties duetai. Rungties apdovanojimai vykdomi iš karto jai pasibaigus. 

 
11. Kitos pastabos: 
Remiantis FEI taisyklėmis, užsegtas, tarptautinius ASTM/SEI saugumo standartus atitinkantis šalmas yra privalomas 
varžybų ir treniruočių metu. Išimtis:  22 metų ir vyresni raiteliai, jojantys septynių metų ir vyresnius žirgus, gali dėvėti 
cilindrą/katiliuką vietoj šalmo apšilimo ar varžybų metu (be pertraukos prieš varžybas), įskaitant jojimą nuo arklidžių iki 
apšilimo teritorijos ir grįžimą į arklides. Šalmas pagamintas cilindro pavidalu gali būti naudojamas tose pačiose 
situacijose kaip ir standartinis cilindras. Su fraku galima joti tik nuo M lygio rungties. 
Dėmesio – vaikai iki 12 m., norintys dalyvauti varžybose, privalo etapo organizatoriui ar Lietuvos žirginio sporto 
federacijai pateikti raštišką tėvų sutikimą (ir draudimą) dalyvauti varžybose bei numatyti atsakingą asmenį, kuris juo 
rūpinsis varžybų metu. Taip pat vaikams iki 12 m. yra privalomos dėvėti apsauginės liemenės apšilimo ir varžybų metu. 
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11. Varžybų testai:  
Dėmesio, varžybų rungčių eiliškumas programoje gali kisti: 

 
Rungties 

Nr. 
Testas Įskaita Žirgai Raiteliai Naudojamas inventorius 

Nr. 1 S - 9 Didžiojo rato 
čempionatas 

8 m. ir 
vyresni 

16 m. ir 
vyresni 

Paprastos arba laužtukinės kamanos, stekas draudžiamas, 
pentinai privalomi, šalmas privalomas 21 m. ir jaunesniems  
raiteliams. 

Nr. 2 S - 4 Mažojo rato 
čempionatas 

7 m. ir 
vyresni 

16 m. ir 
vyresni 

Paprastos arba laužtukinės kamanos, stekas draudžiamas, 
pentinai privalomi, šalmas privalomas 21 m. ir jaunesniems  
raiteliams. 

Nr. 3 M - 12 Jaunimo 
čempionatas 

6 m. ir 
vyresni 

18-21 m. Paprastos arba laužtukinės kamanos, stekas draudžiamas, 
pentinai privalomi, šalmas privalomas 21 m. ir jaunesniems  
raiteliams bei jojant 6 m. žirgais. 

Nr. 4 M - 7 
 

Jaunių 
čempionatas 

6 m. ir 
vyresni 

16-18 m. Paprastos varba laužtukinės kamanos, stekas draudžiamas, 
pentinai privalomi, šalmas privalomas. 

Nr. 4A M - 7 
 

Atvira klasė 6 m. ir 
vyresni  
 

Neribojamas Paprastos  arba laužtukinės kamanos, stekas leidžiamas (max 
120 cm), pentinai leidžiami. Šalmas privalomas 21 m. ir 
jaunesniems  raiteliams bei jojant 6 m. žirgais. 

Nr. 5 A  - 4 Jaunučių 
čempionatas 

6 m. ir 
vyresni 

14-16 m. Tik paprastos kamanos, stekas draudžiamas, pentinų ilgis max. 
3,5 cm, šalmas privalomas. 

Nr. 6 M - 1 Mėgėjų II 
grupės 
čempionatas 

6 m. ir 
vyresni 

Nuo 19 m.  Tik paprastos kamanos, stekas draudžiamas, pentinų ilgis max. 
3,5 cm. Šalmas privalomas 21 m. ir jaunesniems  raiteliams bei 
jojant 6 m. žirgais. 

Nr. 6A A  - 4 Atvira klasė 5 m. ir 
vyresni  
 

Neribojamas Tik paprastos kamanos, stekas draudžiamas, pentinų ilgis  max. 
3,5 cm. Šalmas privalomas 21 m. ir jaunesniems  raiteliams bei 
jojant 5-6 m. žirgais. 

Nr. 7 E - 2 Vaikų 
čempionatas 

6 m. ir 
vyresni 
 

 
12-14 m. 

Tik paprastos kamanos, stekas draudžiamas, pentinai 
neprivalomi (max. 3,5 cm), šalmas privalomas. 

Nr. 7A E - 7 Atvira klasė 4 m. ir 
vyresni 

Jojant 6 m. ir 
vyr. žirgais – 
neribojamas; 
jaunesniais – 
tik 16 m. ir 
vyresni 
raiteliai 

Tik paprastos kamanos, stekas leidžiamas (max 120 cm), 
pentinai neprivalomi. Šalmas privalomas 21 m. ir jaunesniems  
raiteliams bei jojant 4-6 m. žirgais. 

Nr. 8 E - 2 Poni žirgų 
grupės 
čempionatas 

6 m. ir 
vyresni, 
ūgis – iki 
148 cm 

12-16 m. 

Tik paprastos kamanos, stekas draudžiamas, pentinai 
neprivalomi (max. 3,5 cm), šalmas privalomas. 

Nr. 9 E - 2 Mėgėjų I 
grupės 
čempionatas 

4 m. ir 
vyresni 

19 m. ir 
vyresni 

Tik paprastos kamanos, stekas draudžiamas, pentinai 
neprivalomi. Šalmas privalomas 21 m. ir jaunesniems  
raiteliams bei jojant 4-6 m. žirgais. 

 
 

 
      
      
  

 
 


