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Suaugusiųjų raitelių čempionatas (Didysis ratas ir Mažasis ratas) 

Jaunų žirgų (4-5-6 metų) čempionatai 

Jaunių čempionatas 

Jaunimo čempionatas 

Mėgėjų I gr. Čempionatas 

Mėgėjų II gr. čempionatas 

Jaunučių čempionatas 

Vaikų čempionatas 

 

Data ir vieta:   

2016 m. rugpjūčio 28 d. (sekmadienis) 

Liepų g. 3, Žagarė 

 

Organizatoriai:  

Lietuvos žirginio sporto federacija, S.k. „Miražas“ 

 

Organizacinis komitetas: 

Varžybų prezidentas: Gediminas Gutkauskas 

Varžybų direktorius: Raimonda Palionytė, +370 68757019, info@equestrian.lt 

Varžybų sekretorius: Tatiana Sadovina (LAT) 

 

Teisėjų kolegija:   

Natalija Rubashko (BLR) 

Raimonda Palionytė (LTU) 

Anita Mangale (LAT)  

Gali kisti varžybų teisėjų sudėtis. 

Praktikuotis turi galimybę kandidatai į dailiojo jojimo teisėjus. 

 

Stiuardas:  

Vaida Palionytė (LTU) 

Praktiką turi galimybę atlikti kandidatai į dailiojo jojimo varžybų stiuardus. 

 

Paraiškos:    

Paraiškos teikiamos iki 2016 m. rugpjūčio 22 d.  Pavėlavusiems atsiųsti paraiškas iki nurodyto termino 

bus taikomas dvigubas starto mokestis. 
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Paraiškas siųsti: info@equestrian.lt  

Starto mokesčiai: 

Čempionatų įskaitos: 20 Eur už vieną startą. 

Papildomi startai (atvira klasė): 15 Eur už vieną startą. 

Starto mokesčai mokami vietoje organizatoriui. 

 

Gardų nuoma:  

15 Eur (šeštadienis–sekmadienis). Rezervacija kartu su paraiškomis info@equestrian.lt 

Mokestis už gardo nuomą mokamas varžybų vietoje organizatoriui. 

Papildomi mokesčiai: 

Šienas – 5 Eur/ kidkė. 

Pjuvenos – 10 Eur/ pakuotė. 

Elektra – 10 Eur/dienai. 

 

Mandatinė komisija: 

Mandatinė komisija rugpjūčio 27 d. 17:00-18:00 val. (šeštadienį po FEI Dressage Challenge varžybų). 

 

Lietuvos žirginio sporto federacijos vykdomose varžybose raitelis mandatinei komisijai privalo pateikti 

nacionalinį arba FEI žirgo pasą, sportininkai ir žirgai privalo būti registruoti LŽSF raitelių ir žirgų 

registre, raiteliai iki 12 m. taip pat privalo pateikti raštišką tėvų/globėjų sutikimą dalyvauti dailiojo 

jojimo varžybose. Raitelių sveikatos draudimas nuo nelaimingų atsitikimų yra rekomenduotinas. 

  

Techninės sąlygos:  

Varžybos vykdomos lauke. Gruntas – smėlis. Varžybų aikštė: 20 x 60 m. Apšilimo aikštė: 20 x 60 m. 

 

Varžybų taisyklės: 

Lietuvos dailiojo jojimo varžybų taisyklės (2016 m. redakcija); Lietuvos dailiojo jojimo čempionato 

reglamentas; LŽSF varžybų ir kitų renginių organizavimo taisyklės (patvirtintos 2010.01.22); LŽSF 

etikos taisyklės (patvirtintos 2010.02.22); LR veterinarinius reikalavimai, FEI dailiojo jojimo taisyklės 

(2016 m. redakcija). 

Rungčių nugalėtojas ir laimėtojai bus išaiškinti pagal surinktą didžiausią varžybų (vienos) dienos 

procentinį balą. 

Atviros klasės vykdomos tik tuomet, kai dalyvauti yra užsiregistravę bent 3 tos įskaitos dalyviai. 

mailto:info@equestrian.lt
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Čempionato metu su steku galima joti tik apšilimo aikštėje, bet ne jojant aplink varžybinę aikštę (prieš 

startą) ir ne varžybinėje aikštėje. (FEI Dressage Rules Article 428:3). 

 

Lietuvos Respublikos čempionų nustatymas: 

Lietuvos Respublikos čempionai nustatomi šiose kategorijose, pagal vienos dienos procentinius 

rezultatus, pasiektus šiose rungtyse: 

Suaugusiųjų čempionas (Didysis ratas 

Mažojo rato čempionas 

Jaunų 4-metų žirgų čempionas 

Jaunų 5-metų žirgų čempionas 

Jaunų 6-metų žirgų čempionas 

Jaunučių čempionas 

Jaunių čempionas 

Jaunimo čempionatas 

Vaikų čempionas 

Mėgėjų I ir II gr. čempionas 

Atvirų klasių rungčių nugalėtojai taip pat nustatomi vienos dienos balų suma. 

 

Čempionas skelbiamas, jei pasiektas procentinis rezultatas yra 60 proc. ir daugiau, nesvarbu kiek duetų 

varžosi rungtyje.  

Atviro Lietuvos dailiojo jojimo čempionato rungtys yra atviros visiems šalies ir užsienio 

sportininkams, tačiau dėl Lietuvos Respublikos dailiojo jojimo čempionų titulų ir trofėjų varžosi tik 

Lietuvos sportininkai. Rungtį laimėjęs sportininkas (Lietuvos ar užsienio) pelno visus daiktinius ir 

piniginius prizus, skiriamus pagal šiuos nuostatus. Čempiono titulą pelno geriausiai rungtyje pasirodęs 

Lietuvos sportininkas, nepriklausomai nuo jo užimtos vietos bendroje rungties įskaitoje.  

 

Apdovanojimai:  

Apdovanojimai vykdomi pasibaigus kiekvienai rungčiai. 

 

Čempionato įskaitų pirmos trys vietos apdovanojamos - taurėmis, galimi papildomi daiktiniai prizai, 

čempiono žirgas – rozete, gūnia.  

Taip pat čempionato rungčių pirmų trijų vietų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami piniginiais 

prizais: 

Suaugusiųjų (Didysis ratas) čempionas ir prizininkai: 150 Eur (75-50-25) 
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Mažojo rato čempionas ir prizininkai: 150 Eur (75-50-25) 

Jaunų 4-metų žirgų čempionas ir prizininkai: 70 Eur (35-25-10) 

Jaunų 5-metų žirgų čempionas ir prizininkai: 70 Eur (35-25-10) 

Jaunų 6-metų žirgų čempionas ir prizininkai: 70 Eur (35-25-10) 

Jaunučių čempionas ir prizininkai: 70 Eur (35-25-10) 

Jaunių čempionas ir prizininkai: 70 Eur (35-25-10) 

Jaunimo čempionas ir prizininkai: 70 Eur (35-25-10) 

Mėgėjų I gr. čempionas ir prizininkai: 70 Eur (35-25-10) 

Mėgėjų II gr. čempionas ir prizininkai: 70 Eur (35-25-10) 

Vaikų gr. čempionas ir prizininkai: 70 Eur (35-25-10) 

 

Atvirų įskaitų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami daiktiniais rėmėjų įsteigtais prizais, jų žirgai – 

rozetėmis.  

 

Apgyvendinimas ir maitinimas: 

Yra galimybė apsigyventi šalia arklidžių esančiame motelyje. Lovos kaina 10 Eur/naktis. Taip pat yra 

galimybė apsigyventi dvare, esančiame netoli arklidžių. Vienos lovos kaina nakčiai – 20 eurų. 

Rezervaciją nurodyti paraiškoje. 

Varžybų metu veiks kavinė. Apgyvendinimo ir maitinimo išlaidas apsimoka patys dalyviai.  

Atsakomybė: 

Organizatoriai neprisiima jokios atsakomybės dėl materialinės ar fizinės žalos, nelaimingų atsitikimų ar 

ligos, su kuria susidūrė savininkai, sportininkai ar grūmai, nepriklausomai nuo to, ar tai atsitiko 

varžybų aikštėje ar už jos ribų, prieš, per ar po varžybų. Visi savininkai ir sportininkai yra asmeniškai 

atsakingi už žalą tretiesiems asmenims, kurią sukėlė patys, jų darbuotojai, agentai ar jų žirgai. Dėl to 

jiems rekomenduojama įsigyti trečiųjų šalių draudimą, pilnai padengiantį dalyvavimą žirginio sporto 

rungtyse Lietuvoje bei užsienyje, ir turėti šį polisą galiojantį. 

 

Kitos pastabos: 

 Visi varžybų vietoje esantys žirgai privalo būti pažymėti starto numeriu visuomet, kai 

yra išvedami iš gardo (vedžiojant, varžyboms, treniruotėms, ganant ir t.t.). Tvirtinamu 

numeriuku rūpinasi sportininkai. Neturintys numeriukų, juos galės įsigyti sekretoriate už 

papildomą mokestį. 

 Rūkyti tik tam skirtose vietose. 
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 Varžybų teritorijoje šunys turi būti vedžiojami su pavadėliu.  

 Visos šiukšlės privalo būti metamos į tam skirtas vietas arklidėse, jojimo aikštėse ir 

varžybų vietoje. Maloniai prašome palaikyti švarą varžybų teritorijoje.  

 

 

VARŽYBŲ PROGRAMA 

 

Dėmesio, varžybų rungčių seka gali kisti. 

 

Rugpjūčio 28 d. (sekmadienis)  
 

Rungtis Nr. 7:  Testas E5 (testas koreguotas!!! www.equestrian.lt) 

Jaunų 4 m. žirgų čempionatas 

4 m. žirgai ir 16 m. ir vyresni raiteliai 

Paprastos kamanos, pentinai neprivalomi, stekas draudžiamas, šalmas privalomas, tik 

trumpas švarkas 

 

Rungtis Nr. 8: FEI Final testas 5 m. žirgams (testo ieškoti FEI puslapyje: http://www.fei.org/fei/your-

role/organisers/dressage/tests) 

Jaunų 5 m. žirgų čempionatas 

5 m. žirgai ir 16 m. ir vyresni raiteliai 

Paprastos kamanos, pentinai privalomi, stekas draudžiamas, šalmas privalomas, tik 

trumpas švarkas 

Mėgėjų II gr., Jaunučių gr.  ir Atvira įskaita: 

5 m. ir vyresni žirgai 

Jojant 5 m. žirgais – tik 16 m. ir vyresni raiteliai 

Jojant 6 m. ir vyresniais – raitelių amžius neribojamas 

Paprastos kamanos, pentinai privalomi, stekas draudžiamas, tik trumpas švarkas, šalmas 

privalomas 

 

Rungtis Nr. 9: FEI Vidurinio prizo I laisvoji programa (testo ieškoti FEI puslapyje: 

http://www.fei.org/fei/your-role/organisers/dressage/tests) 

Mažojo rato čempionato įskaita: 

              7 m. ir vyresni žirgai 

              16 m. ir vyresni raiteliai 

              Paprastos arba laužtukinės kamanos, pentinai privalomi, stekas draudžiamas, šalmas 

privalomas 21 m. ir jaunesniems raiteliams, frakas leidžiamas 

 

Rungtis Nr. 10: FEI Didžiojo prizo laisvoji programa (testo ieškoti FEI puslapyje: 

http://www.fei.org/fei/your-role/organisers/dressage/tests) 

Suaugusių čempionato įskaita: 

              8 m. ir vyresni žirgai 
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              16 m. ir vyresni raiteliai 

              Paprastos arba laužtukinės kamanos, pentinai privalomi, stekas draudžiamas, šalmas 

privalomas 21 m. ir jaunesniems raiteliams, frakas leidžiamas 

 

Rungtis Nr. 11: Testas M13 (testo ieškoti: www.equestrian.lt) 

Jaunų 6 m. žirgų čempionatas 

6 m. žirgai ir 12 m. ir vyresni raiteliai 

Paprastos kamanos, pentinai privalomi, stekas draudžiamas 

Šalmas privalomas, tik trumpas švarkas 
Jaunių gr, Jaunimo gr. ir Atvira įskaita: 

6 m. ir vyresni žirgai 

Jojant 6 m. ir vyresniais – raitelių amžius neribojamas 

Paprastos arba laužtukinės kamanos, pentinai privalomi, stekas draudžiamas, šalmas privalomas, frakas 
leidžiamas 

 

Rungtis Nr. 12: Testas E6 (testo ieškoti: www.equestrian.lt) 

Mėgėjų I gr. čempionato įskaita: 

               4 m. ir vyresni žirgai 

               19 m. ir vyresni raiteliai  

               Paprastos kamanos, pentinai neprivalomi, stekas draudžiamas, šalmas privalomas jojant 6 

m. ir jaunesniais žirgais, tik trumpas švarkas 

Vaikų gr. ir Atvira įskaita: 

Jojant 4, 5 m. žirgais – 16 m. ir vyresni raiteliai 

Paprastos kamanos, pentinai neprivalomi, stekas leidžiamas, šalmas privalomas 21 m. ir 

jaunesniems raiteliams bei visiems jojant 6 m. ir jaunesniais žirgais, tik trumpas švarkas 

 

 

 

 

Varžybų rėmėjai ir partneriai: 

 

 

 

                                      

                    


