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I SKYRIUS

BENDRIEJI NUOSTATAI

Atviro Lietuvos konkūrų čempionato (toliau – Čempionatas) nuostatai skirti apibrėžti Čempionato organizavimo
tvarką ir čempiono bei prizininkų nustatymo tvarką.

1.

VARŽYBŲ PAVADINIMAS
1.1.

2.

ORGANIZATORIUS
2.1.

3.

Čempionatas vykdomas nuo einamųjų metų birželio 15 d. iki rugpjūčio 31 d., Čempionato data ir
vieta yra patvirtinama ir paskelbiama LŽSF.

ČEMPIONATO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
4.1.

5.

Čempionato organizatorius yra Lietuvos žirginio sporto federacija (toliau – LŽSF), kuri organizuoja
Čempionatą pasitelkdama Čempionato vykdytojus, kaip apibrėžta žemiau. LŽSF Čempionato
vykdytojui neatlygintinai suteikiama teisė varžybų metu gauti pajamas už starto mokesčius, gardų
nuomą ir kitas teikiamas paslaugas.

VYKDYMO VIETA IR LAIKAS
3.1.

4.

Atviras Lietuvos konkūrų čempionatas (toliau – Čempionatas)

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.

NAUDOJAMOS SĄVOKOS
5.1.

Čempionato vykdytojas – LŽSF ir fizinis ar juridinis asmuo, kurio patalpose/teritorijoje vyksta
renginys.

5.2.

Įskaitinis žirgas – žirgas, su kuriuo raitelis kovoja dėl čempiono titulo. Įskaitiniu gali būti tik žirgas
atitinkantis tai Čempionato užskaitai keliamus amžiaus kriterijus.

5.3.

Įskaitinis duetas – duetas, kuris kovoja dėl Čempiono titulo.

5.4.

Neįskaitinis duetas – duetas, kuris kovoja tik dėl konkūro prizų.

5.5.

Užskaita – apibrėžtus reikalavimus turinti raitelių ar žirgų grupė (pvz.: pagal raitelių amžių – vaikai,
jauniai; žirgų amžių – 5 metų žirgai), kurioje varžosi užskaitos reikalavimus atitinkantys duetai.

5.6.

Poni klasės žirgas – žirgas, kurio ūgis ties gogu, matuojant lygioje vietoje, neviršija 148 cm be
pasagų, arba 149 cm su pasagomis, kaip tai apibrėžta FEI Veterinarijos taisyklių 1082 artikule.
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II SKYRIUS
6.

ČEMPIONATO ĮTRAUKIMO Į LŽSF KALENDORIŲ TVARKA
6.1.

7.

Organizatoriai, norintys vykdyti čempionatą privalo pateikti užpildytą prašymo įtraukti varžybas į
LŽSF kalendorių formą el. paštu info@equestrian.lt.

ČEMPIONATO PROGRAMA
7.1.

Čempionato programa privalo būti parengta pagal reikalavimus, iškeltus šių nuostatų III skyriuje.

7.2.

Čempionato programą vykdytojas kartu su LŽSF turi patvirtinti ne vėliau nei 30 dienų iki varžybų
pradžios.
Vykdytojas turi teisę keisti programą tik suderinęs pakeitimus su LŽSF. Visi pakeitimai turi būti
patvirtinti ir paskelbti ne vėliau negu likus 14 dienų iki varžybų pradžios.

7.3.

8.

ČEMPIONATO ORGANIZAVIMO TVARKA

ČEMPIONATO VYKDYTOJO PAREIGOS

Čempionato vykdytojas įsipareigoja:

9.

8.1.

Laiku atsiųsti ir suderinti varžybų programą su LŽSF.

8.2.

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 ir kt.

8.3.

Suteikti ir tinkamai paruošti varžybų aikštę, maniežą, apšilimo aikštę ar priešmaniežį. Užtikrinti, kad
varžybos bus vykdomos ant aukštos kokybės grunto.

8.4.

Užtikrinti varžybų saugą pagal Lietuvos žirginio sporto federacijos varžybų ir kitų renginių
organizavimo saugumo taisykles, patvirtintas LŽSF valdybos 2010 m. sausio 22 d. sprendimu.

8.5.

Pasirūpinti maitinimu, tualetais ir kitais elementais, reikalingais sklandžiai varžybų eigai.

8.6.

Savo iniciatyva pasikviesti teisėjus, sekretoriatą, maršruto dizainerį ir kitus pagalbinius darbuotojus
atsižvelgiant į LŽSF keliamus reikalavimus. Pasirūpinti, kad varžybose dirbtų tik LŽSF ar kitų
nacionalinių federacijų patvirtinti teisėjai, maršruto dizaineriai bei stiuardai.

8.7.

Pasirūpinti, kad varžybose naudojama laiko matavimo sistema atitiktų tokioms sistemoms keliamus
reikalavimus (pakankamai linijų dviejų fazių konkūrui, ekranas, rodantis laiką bei baudos taškus ir
t.t.)

8.8.

Atsiskaityti su varžybų teisėjais, maršrutų dizaineriais, stiuardais, sekretoriato, medicinos,
veterinarijos, pagalbiniais ir kitais darbuotojais, kurie teikia pagalbą ar suteikia savo paslaugas
varžybų metu.

8.9.

Išmokėti piniginius prizus dalyviams, kurie pagal Čempionato nuostatus privalo juos gauti.

8.10.

Ne vėliau kaip 2 dienos po varžybų pateikti rezultatus LŽSF.

ČEMPIONATO VYKDYTOJO TEISĖS

Čempionato 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.

Atsižvelgiant į planuojamą dalyvių skaičių, geografinę padėtį ir turimų laisvų gardų skaičių, rinktis
kelių dienų formatu (ne mažiau kaip keturių) vykdyti Čempionatą.

9.4.

Keisti Čempionato programą pakeitimus suderinus su LŽSF. Visi pakeitimai turi būti patvirtinti ir
paskelbti ne vėliau nei 14 dienų iki varžybų pradžios.

9.5.

Rinkti varžybų starto mokesčius bei gauti pajamas už kitas teikiamas paslaugas varžybų metu (pvz.:
gardų nuomą).
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10.

11.

LŽSF PAREIGOS
10.1.

Suteikti visą reikalingą metodinę pagalbą, padedant kokybiškai įvykdyti Čempionatą.

10.2.

Viešinti starto ir rezultatų protokolus LŽSF puslapyje http://www.equestrian.lt/

10.3.

Pagal galimybes skirti finansinę paramą Čempionato vykdymui.

APDOVANOJIMAI IR PRIZINIS FONDAS
11.1.

Čempionato prizinį fondą vykdytojas skiria savarankiškai, jį iš anksto suderinęs su LŽSF. Čempionato
prizinis fondas turi būti ne mažesnis nei 8 000 EUR.

11.2.

Visuose Čempionato įskaitiniuose konkūruose nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami piniginiais ar
daiktiniais prizais, jų žirgai – rozetėmis. Nugalėtojui taip pat įteikiama taurė.

11.3.

Kiekviename konkūre į apdovanojimų ceremoniją kviečiami 5 geriausiai pasirodę raiteliai.

11.4.

Konkūruose, po kurių išaiškinami kiekvienos užskaitos čempionai, papildomai apdvanojamas
Čempionas bei 2-3 vietos prizininkai. Čempionas ir prizininkai apdovanojami taurėmis, medaliais, jų
žirgai rozetėmis. Čempiono žirgui atitenka poponas.
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III SKYRIUS ČEMPIONATO SĄLYGOS
12.

13.

DALYVAVIMO SĄLYGOS
12.1.

Čempionate gali dalyvauti visi Lietuvos ir užsienio valstybių raiteliai. Lietuvos raiteliai rungiasi dėl
prizų ir čempiono titulo, o užsienio raiteliai rungiasi tik dėl konkūro prizo.

12.2.

Visose čempionato užskaitose, išskyrus jaunų žirgų užskaitas, raitelis gali dalyvauti su vienu įskaitiniu
žirgu. Su papildomais neįskaitiniais žirgais raitelis gali kovoti tik dėl konkretaus konkūro prizo.
Įskaitinis raitelio žirgas turi būti nurodytas paraiškoje prieš pirmąjį dueto startą ir konkūre privalo
startuoti pirmiau už neįskaitinius žirgus.

12.3.

Kiekvienoje iš jaunų žirgų čempionato užskaitų raitelis gali dalyvauti su trimis įskaitiniais žirgais.

12.4.

Raitelis viename čempionato konkūre ar konkūro užskaitoje gali dalyvauti su ne daugiau kaip 3 žirgais
nepaisant to ar jie yra įskaitiniai ar neįskaitiniai.

12.5.

Tas pats raitelis gali kovoti dėl čempiono titulo skirtingose užskaitose su skirtingais žirgais, jei tai
neprieštarauja tų užskaitų reikalavimams. Išskyrus atvejį nurodytą 12.8 punkte.

12.6.

Tas pats duetas gali startuoti su konkurencija skirtingose Čempionato užskaitose, jei tai
neprieštarauja tų užskaitų reikalavimams. Jeigu raitelis su tuo pačiu žirgu dalyvauja keliose
užskaitose, paraiškoje prieš pirmąjį dueto startą privaloma nurodyti, kurioje užskaitoje duetas kovoja
dėl čempiono titulo.

12.7.

Vienas žirgas gali startuoti du kartus per dieną su vienu ar daugiau raitelių. Jeigu vienu žirgu toje
pačioje ar skirtingose Čempionato užskaitose startuoja daugiau nei vienas raitelis, paraiškoje
privaloma nurodyti, kuris raitelis varžosi dėl čempiono titulo.

12.8.

Raiteliai mėgėjai tame pačiame čempionate gali dalyvauti tik vienoje raitelių mėgėjų grupėje. Raiteliai
mėgėjai čempionate gali dalyvauti tik raiteliams mėgėjams skirtuose konkūruose bei atviros klasės
konkūruose.

12.9.

Žirgams gimusiems lapkričio 1d. ir vėliau, gali būti leista startuoti žemesnėje amžiaus kategorijoje,
jeigu raitelis prieš pirmąjį žirgo startą tai nurodo paraiškoje.

12.10.

Čempionate raiteliams leidžiama startuoti be konkurencijos, po savo starto pranešus teisėjams, kad
raitelis pageidauja startuoti dar kartą. Be konkurencijos neleidžiama startuoti finaliniuose
konkūruose.

12.11.

Jei į Čempionato užskaitos konkūrą vykdytojai gauna mažiau nei 3 duetų paraiškas, konkūras nėra
vykdomas, o padavę paraiškas sportininkai turi būti įspėjami ne vėliau kaip 2 dienos prieš konkrečias
varžybas. Susidarius situacijai, kai dėl į varžybas neatvykusių ir apie tai nepranešusių sportininkų,
išsibraukusių dalyvių ar kitų nenumatytų priežasčių konkūre lieka mažiau negu 3 duetai, toks
konkūras vis tiek vykdomas.

12.12.

Jei į Čempionato konkūrą vykdytojai gauna mažiau nei 10 duetų paraiškų, tai tokio konkūro piniginis
prizas Čempionato vykdytojo nuožiūra gali būti sumažintas, ne daugiau kaip 50%.

12.13.

Jei į Čempionato konkūrą vykdytojai gauna mažiau nei 5 duetų paraiškų, tai tokio konkūro piniginis
prizas Čempionato vykdytojo nuožiūra gali būti sumažintas, ne daugiau kaip 80%.

BENDRIEJI VETERINARINIAI REIKALAVIMAI
13.1.

Visi žirgai privalo turėti tvarkingus nacionalinius, arba galiojančius tarptautinius pasus.

13.2.

Gripo vakcinacija turi būti galiojanti pagal Lietuvoje galiojančius veterinarinius reikalavimus (pagal
gamintojo nurodymus, 1 kartą metuose, https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/bbb8b5d088a711e7a3c4a5eb10f04386).

13.3.

Žirgai turi būti ištirti 3 ligų atžvilgiu (infekcinės arklių anemijos, kergimo ir įnosių ligos) vieną kartą
metuose.

13.4.

Už nustatytus pažeidimus gali būti taikomos nuobaudos, numatytos Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) atitinkamuose teisės aktuose.

13.5.

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
kompensavimas. VMVT darydama išlygas tikisi iš sportininkų geros valios, drausmės, atsakingumo ir
tarpusavio supratimo.
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14.

VETERINARINIS PATIKRINIMAS
14.1.

Visi čempionate dalyvaujantys žirgai, nepriklausomai nuo to ar duetas kovoja dėl Čempiono titulo ar
ne, privalo dalyvauti veterinariniame patikrinime (išvedime).

14.2.

Veterinarinis patikrinimas vykdomas 24 valandų iki pirmojo konkūro bėgyje. Veterinarinio patikrinimo
laikas privalo būti paskelbtas ne vėliau kaip dvi dienos prieš varžybas.

14.3.

Varžybų dieną, gali būti vykdomas pakartotinis veterinarinis patikrinimas žirgams, kurie nepraėjo
pirmojo veterinarinio patikrinimo arba dėl nenumatytų priežąsčių (force majeure) negalėjo jame
sudalyvauti.

14.3.1. Pakartotinis veterinarinis patikrinimas vykdomas ne vėliau kaip 1 valanda iki konkretaus konkūro,
kuriame dalyvaus papildomame veterinariniame patikrinime pristatomas žirgas(-ai).
14.4.

Veterinarinio patikrinimo metu privalo dirbti stiuardų komanda, kad būtų užtikrintas maksimalus visų
jo dalyvių saugumas.

14.5.

Negalima teikti apeliacijos ar protesto dėl veterinarinio patikrinimo rezultatų.

14.6.

Veterinarinio patikrinimo vieta

14.6.1. Žiūrovai privalo būti atskirti nuo veterinarinio patikrinimo vietos.
14.6.2. Vietos, kurioje bus vykdomas veterinarinis patikrinimas, paviršius viso patikrinimo metu turi būti
lygus, švarus ir neslidus.
14.6.3. Turi būti paskirta vieta papildomam patikrinimui (Holding Box), atskirta nuo pagrindinės veterinarinio
patikrinimo aikštelės, šioje vietoje gruntas privalo būti panašaus tipo kaip ir pagrindinėje aikštelėje.
14.7.

Žirgo pristatymas

14.7.1. Žirgus veterinarinio patikrinimo metu gali pristatyti raitelis, grūmas ar kitas pagalbininkas, kuris
privalo būti tinkamai apsirengęs darbui su žirgais.
14.7.2. Žirgai privalo būti pristatomi su kamanomis, bet koks kitas inventorius turi būti nuimtas (pvz.: bintai,
poponai, kantarai ir t.t.).
14.7.3. Veterinarinio patikrinimo metu žirgo numeris turi būti aiškiai matomas.
14.7.4. Žirgą pristatančiam asmeniui su savimi leidžiama turėti ne ilgesnį kaip 120 cm steką.
14.8.

Joks žirgas negali būti atvestas į veterinarinį patikrinimą bandant nuslėpti jo tapatybę naudojant bet
kokios formos dažus.

14.9.

Veterinarinio patikrinimo komisija

14.9.1. Veterinarinio patikrinimo komisiją sudaro varžybų veterinaras, vyriausiasis teisėjas ir dar vienas
teisėjų kolegijos narys.
14.9.2. Veterinarinio patikrinimo komisijos sprendimas remiasi veterinaro nuomone. Tuo atveju kai
veterinaro ir veternarinio patikrinimo komisijos nuomonės išsiskiria, galutinį sprendimą priima
vyriausiasis varžybų teisėjas.
14.10.

Veterinarinio patikrinimo procedūra

14.10.1. Žirgas privalo būti atvestas ir pastatytas prieš veterinarinio patikrinimo komisiją, tuomet veterinaras
apeina žirgą ir atlieka trumpą vizualinę apžiūrą.
14.10.2. Žirgą pristatantis asmuo privalo jį vesti iš kairės pusės, laisvais pavadžiais, kol veterinaras įvertina
žirgo bėgseną.
14.10.3. Pristatant žirgą iš pradžių einama žingsniu, nuo pažymėtos vietos bėgama risčia iki veterinarinio
patikrinimo aikštelės galo, pažymėtoje vietoje žirgas pasukamas pagal laikrodžio rodyklę ir risčia
grįžtama į pradinį tašką.
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14.10.4. FEI taisyklių veterinarinio patikrinimo schema:

14.10.5. Veterinarinio patikrinimo komisija apžiūrėjusi žirgą nusprendžia ar žirgas:
a)

praėjo veterinarinį patikrinimą (žirgo būklė tinkama varžytis);

b)

nepraėjo veterinarinio patikrinimo (žirgas nėra tinkamoje būklėje varžytis);

c)

nepraėjo veterinarinio patikrinimo ir yra siunčiamas papildomam patikrinimui (Holding Box);

d)

nepraėjo veterinarinio patikrinimo ir yra siunčiamas į pakartotinį veterinarinį patikrinimą.

14.10.6. Žirgą į vietą paskirtą papildomam patikrinimui palydi stiuardas.
14.10.7. Papildomo patikrinimo procedūra vykdoma pagal FEI bendrųjų taisyklių Art. 1039.

15.

REIKALAVIMAI VARŽYBŲ DALYVIAMS
15.1.

Čempionato dalyviai privalo elgtis sąžiningai, etiškai bei garbingai.

15.2.

Čempionato dalyviai privalo laikytis LŽSF Etikos kodekso, patvirtinto 2020 m. gruodžio 10 d. LŽSF
valdybos nutarimu.

15.3.

2010 m. liepos 29 dienos LŽSF valdybos nutarimu raiteliai iki 16 metų (ir būdami 16 metų) varžybose
privalo dėvėti apsaugines liemenes.

15.4.

Poni klasės žirgų užskaitoje bei vaikų ir jaunių mažojo rato konkūruose minimalus žirgo amžius – 6
metai. Raiteliai norintys dalyvauti užskaitoje su 5 m. žirgais privalo pateikti prašymą LŽSF
(info@equestrian.lt) su dueto rezultatais ne vėliau kaip 14 d. iki Čempionato pradžios. Konkūrų, kurių
rezultatai pateikiami, aukštis privalo atitikti užskaitos reikalavimus, dueto užfiksuotas rezultatas turi
būti ne daugiau nei 4 baudos taškai bent dviejuose skirtinguose konkūruose, oficialiose Lietuvos arba
užsienio nacionalinėse arba tarptautinėse varžybose.

15.5.

Jaunesni nei to reikalauja Čempionato nuostatai raiteliai, norintys dalyvauti vaikų, jaunių, jaunimo,
5, 6 bei 7 metų žirgų užskaitose, privalo pateikti prašymą LŽSF (info@equestrian.lt) ne vėliau kaip
14 d. iki Čempionato pradžios su dueto rezultatais. Konkūrų, kurių rezultatai pateikiami, aukštis
privalo atitikti užskaitos reikalavimus, dueto užfiksuotas rezultatas turi būti ne daugiau nei 4 baudos
taškai bent dviejuose skirtinguose konkūruose, oficialiose Lietuvos arba užsienio nacionalinėse arba
tarptautinėse varžybose.

15.6.

Visi raiteliai ir žirgai (išskyrus užsienio raitelius ir jų žirgus) privalo turėti atitinkamas raitelių ir žirgų
licencijas.

15.7.

Visų varžybų metu žirgai privalo dėvėti identifikacinius numerius suteiktus varžybų sekretoriato. Šie
numeriai privalo būti dėvimi visais atvejais, kai žirgas išvedamas iš arklidžių, tam, kad jį lengvai
galėtų identifikuoti stiuardai ir kiti oficialūs asmenys.

15.8.

10-16 m. amžiaus raiteliai varžybose dalyvauja tik su tėvų sutikimu. Už raitelius iki 16 m.,
dalyvaujančius varžybose, atsako jų tėvai ir treneriai.
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16.

ČEMPIONATO UŽSKAITOS

Čempionato vykdytojas privalo į programą įtraukti konkūrus savo vykdomoms užskaitoms:
16.1.

Vaikai – užskaitoje dalyvauja raiteliai nuo tų kalendorinių metų pradžios, kuriais jiems/joms sukanka
12 m. iki pabaigos tų kalendorinių metų, kuriais jiems/joms sukanka 14 m. (t.y. tais kalendoriniais
metais neturi sukakti 15 m.). Visi jaunesni raiteliai, norintys dalyvauti užskaitoje, privalo pateikti
prašymą LŽSF (info@equestrian.lt). Žirgų amžius: 6 m. ir vyresni.

16.2.

Poni klasės žirgai - užskaitoje dalyvauja raiteliai jojantys poni klasės žirgais nuo tų kalendorinių
metų pradžios, kuriais jiems/joms sukanka 10 m. iki pabaigos tų kalendorinių metų, kuriais
jiems/joms sukanka 16 m. (t.y. tais kalendoriniais metais neturi sukakti 17 m.). Žirgų amžius: 6 m.
ir vyresni. Raiteliai, norintys dalyvauti užskaitoje su 5 m. žirgais, privalo pateikti prašymą LŽSF
(info@equestrian.lt). Žiūrėti 15.4 punktą.

16.3.

Jauniai - užskaitoje dalyvauja raiteliai nuo tų kalendorinių metų pradžios, kuriais jiems/joms
sukanka 14 m. iki pabaigos tų kalendorinių metų, kuriais jiems/joms sukanka 18 m. (t.y. tais
kalendoriniais metais neturi sukakti 19 m.). Visi jaunesni raiteliai, norintys dalyvauti užskaitoje,
privalo pateikti prašymą LŽSF (info@equestrian.lt). Žirgų amžius: 6 m. ir vyresni.

16.4.

Jaunimas - užskaitoje dalyvauja raiteliai nuo tų kalendorinių metų pradžios, kuriais jiems/joms
sukanka 16 m. iki pabaigos tų kalendorinių metų, kuriais jiems/joms sukanka 21 m. (t.y. tais
kalendoriniais metais neturi sukakti 22 m.). Visi jaunesni raiteliai norintys dalyvauti užskaitoje privalo
pateikti prašymą LŽSF (info@equestrian.lt). Žirgų amžius: 6 m. ir vyresni.

16.5.

Suaugusieji - užskaitoje dalyvauja raiteliai nuo tų kalendorinių metų pradžios, kuriais jiems/joms
sukanka 18 m. Užskaitos konkūras organizuojamas kartu su jaunimo užskaita, tačiau čempionato
taškai renkami atskirai. Žirgų amžius: 7 m. ir vyresni.

16.6.

4 metų žirgai - užskaitoje dalyvauja raiteliai jojantys 4 metų žirgais nuo tų kalendorinių metų
pradžios, kuriais jiems/joms sukanka 16 m. Žirgų amžius: 4 m. Žirgams, gimusiems lapkričio 1d. ir
vėliau, gali būti leista startuoti žemesnėje amžiaus kategorijoje, jeigu raitelis prieš pirmąjį žirgo startą
tai nurodo paraiškoje.

16.7.

5 metų žirgai - užskaitoje dalyvauja raiteliai jojantys 5 metų žirgais nuo tų kalendorinių metų
pradžios, kuriais jiems/joms sukanka 16 m. Jaunesni raiteliai, norintys dalyvauti užskaitoje, privalo
pateikti prašymą LŽSF (info@equestrian.lt). Žiūrėti 15.5 punktą. Žirgų amžius: 5 m. Žirgams,
gimusiems lapkričio 1d. ir vėliau, gali būti leista startuoti žemesnėje amžiaus kategorijoje, jeigu
raitelis prieš pirmąjį žirgo startą tai nurodo paraiškoje.

16.8.

6 metų žirgai - užskaitoje dalyvauja raiteliai jojantys 6 metų žirgais nuo tų kalendorinių metų
pradžios, kuriais jiems/joms sukanka 16 m. Jaunesni raiteliai, norintys dalyvauti užskaitoje, privalo
pateikti prašymą LŽSF (info@equestrian.lt). Žiūrėti 15.5 punktą. Žirgų amžius: 6 m. Žirgams,
gimusiems lapkričio 1d. ir vėliau, gali būti leista startuoti žemesnėje amžiaus kategorijoje, jeigu
raitelis prieš pirmąjį žirgo startą tai nurodo paraiškoje.

16.9.

7 metų žirgai - užskaitoje dalyvauja raiteliai jojantys 7 metų žirgais nuo tų kalendorinių metų
pradžios, kuriais jiems/joms sukanka 16 m. Jaunesni raiteliai, norintys dalyvauti užskaitoje, privalo
pateikti prašymą LŽSF (info@equestrian.lt). Žiūrėti 15.5 punktą. Žirgų amžius: 7 m. Žirgams,
gimusiems lapkričio 1d. ir vėliau, gali būti leista startuoti žemesnėje amžiaus kategorijoje, jeigu
raitelis prieš pirmąjį žirgo startą tai nurodo paraiškoje.

16.10.

Raiteliai mėgėjai - užskaitoje dalyvauja raiteliai nuo tų kalendorinių metų pradžios, kuriais
jiems/joms sukanka 18 m. Raitelio mėgėjo statusas apibrėžtas dokumente - „Konkūrų disciplinos
raitelių mėgėjų statuso apibrėžimas“ patvirtintame 2021 06 08 Valdybos nutarimu. Raitelio mėgėjo
statusas suteikiamas tiems raiteliams, kurie pasirašo oficialią LŽSF formą ir patvirtina, jog atitinka
raitelių mėgėjų statuso apibrėžimą. Čempionate raiteliai mėgėjai yra skirstomi į tris grupes: raitelių
mėgėjų I grupė, kurioje kliūčių aukštis siekia 80 – 90 cm, raitelių mėgėjų II grupė, kurioje kliūčių
aukštis siekia 100 – 105 cm bei raitelių mėgėjų III grupė, kurioje kliūčių aukštis siekia 110 – 120
cm. Raiteliai mėgėjai tame pačiame čempionate gali dalyvauti tik vienoje pasirinktoje raitelių mėgėjų
grupėje. Dėl mėgėjų užskaitos konkūrų prizų raiteliai mėgėjai taip pat kovoti gali tik vienoje
pasirinktoje grupėje.
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IV SKYRIUS OFICIALŪS ASMENYS
Visi Atvirame Lietuvos konkūrų čempionate dirbantys oficialūs asmenys privalo būti patvirtinti LŽSF, FEI arba savo
šalies federacijos ir turėti galiojančias licencijas. Visi oficialūs asmenys privalo vadovautis LŽSF Oficialių asmenų
elgesio kodeksu ir atlikti savo funkcijai privalomas pareigas kaip tai nurodo konkūrų disciplinos taisyklės.
SVARBU: nurodytas teisėjų ir stiuardų skaičius yra minimalus ir turi būti pritaikytas atsižvelgiant į
konkūrų skaičių, teritorijos dydį ir kitus svarbius faktorius.

17.

TEISĖJŲ KOLEGIJA
Reikalavimai

Teisėjų skaičius
Vyriausiasis teisėjas

Vyriausiasis teisėjas + 3 teisėjų kolegijos nariai*
Min. 3 lygis (L3)
(tačiau rekomenduojama su FEI lygiu)

Teisėjų kolegijos
Min. 2 x L3, 1 x L2
nariai
Papildomi teisėjų
Min. L1
kolegijos nariai
Vandens kliūties
Min. L2
teisėjas
* jeigu naudojama vandens kliūtis privalomas vienas papildomas teisėjas

18.

STIUARDAI
Reikalavimai

Stiuardų skaičius
Vyriausiasis stiuardas
Stiuardai

Min. 3 lygis (L3)
(tačiau rekomenduojama su FEI lygiu)
Min. 1 x L3, 2 x L2

Papildomi stiuardai

19.

Vyriausiasis stiuardas + 3 stiuardai*

Min. L1

KITI OFICIALŪS ASMENYS
19.1.

Čempionate maršrutus statyti gali maršrutų dizaineris, kuris turi ne žemesnį kaip FEI 2 lygį.

19.2.

Maršrutų dizainerio asistentu būti gali maršrutų dizaineriai turintys ne žemesnį kaip L2 lygį.

19.3.

Čempionate privalo budėti veterinaras atsakingas už veterinarinį patikrinimą ir žirgų priežiūrą
varžybų metu. Rekomenduojama, kad šis veterinaras turėtų atitinkamą FEI Treating Veterinarian
arba FEI Official Veterinarian licenciją.
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V SKYRIUS
20.

ČEMPIONATO KONKŪRAI

PRIVALOMIEJI ČEMPIONATO KONKŪRAI
20.1.

Čempionato vykdytojas į čempionato programą privalo įtraukti žemiau esančius čempionato
užskaitų konkūrus:

Užskaita
Poni klasės žirgai

Raitelių amžius
nuo 10 m. iki 16
m.

Žirgų amžius
Min. 6 m.**

Vaikai

nuo 12* m. iki
14 m.

Min. 6 m.

Jauniai

nuo 14* m. iki
18 m.

Min. 6 m.

Jaunimas

nuo 16* m. iki
21 m.

Min. 6 m.

Suaugusieji

nuo 18 m.

Min. 7 m.

4 metų žirgai

nuo 16 m.

4 m.

5 metų žirgai

nuo 16 m.*

5 m.

6 metų žirgai

nuo 16 m.*

6 m.

7 metų žirgai

nuo 16 m.*

7 m.

Raitelių mėgėjų I
gr.

nuo 18 metų

Min. 5 m.

Raitelių mėgėjų II
gr.

nuo 18 metų

Min. 5 m.

Raitelių mėgėjų III
gr.

nuo 18 metų

Min. 5 m.

Artikulas
I – 238.2.1
II – 274.2.5
III – 238.2.1 su persirungimu pagal lentelę
A, esant lygiosioms dėl I-III čempionato
vietos
I – 238.2.1
II – 274.2.5
III – 238.2.1 su persirungimu pagal lentelę
A, esant lygiosioms dėl I-III čempionato
vietos
I – 238.2.1
II – 274.2.5
III – 238.2.1 su persirungimu pagal lentelę
A, esant lygiosioms dėl I-III čempionato
vietos
I – 239 + 263
II – 273.3.3.2, 2.1, 4.3
III – 238.2.2
I – 239 + 263
II – 273.3.3.2, 2.1, 4.3
III – 238.2.2
I – 238.1.1
II – 238.2.2

Kliūčių aukštis
I – 80 cm
II – 85 cm
III – 90 cm

I – 274.2.5
II – 274.2.5
III – 238.2.2
I – 274.2.5
II – 274.2.5
III – 238.2.2
I – 274.2.5
II – 274.2.5
III – 238.2.2
I – 238.2.1
II – 274.2.5
III – 238.2.1 su persirungimu pagal lentelę
A, esant lygiosioms dėl I-III čempionato
vietos
I – 238.2.1
II – 274.2.5
III – 238.2.1 su persirungimu pagal lentelę
A, esant lygiosioms dėl I-III čempionato
vietos
I – 238.2.1
II – 274.2.5
III – 238.2.1 su persirungimu pagal lentelę
A, esant lygiosioms dėl I-III čempionato
vietos

I – 115 cm
II – 115 cm
III – 120 cm
I – 120 cm
II – 125 cm
III – 130 cm
I – 130 cm
II – 130 cm
III – 135 cm
I – 80 cm
II – 85 cm
III – 90 cm

I – 110 cm
II – 115 cm
III – 120 cm

I – 120 cm
II – 125 cm
III – 130 cm

I – 130 cm
II – 130 cm
III – 135 cm
I – 140 cm
II – 140 cm
III – 145 cm
I – 95 cm
II – 100 cm

I – 100 cm
II – 100 cm
III – 105 cm

I – 110 cm
II – 115 cm
III – 120 cm

* Visi jaunesni raiteliai norintys dalyvauti užskaitoje privalo pateikti prašymą LŽSF (info@equestrian.lt) su dueto rezultatais. Žiūrėti 15.5
punktą.
** Visi raiteliai norintys dalyvauti užskaitoje su 5 m. žirgais privalo pateikti prašymą LŽSF (info@equestrian.lt) su dueto rezultatais.
Žiūrėti 15.4 punktą.
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20.2.

Čempionato vykdytojas į čempionato programą privalo įtraukti žemiau esančius papildomus
konkūrus vaikams ir jauniams:

Užskaita
Vaikai (Mažasis
ratas)

Raitelių amžius
nuo 10 m. iki 14
m.

Žirgų amžius
Min. 6 m.**

Jauniai (Mažasis
ratas)

nuo 14* m. iki
18 m.

Min. 6 m.**

Artikulas
I – 238.2.1
II – 274.2.5
III – 238.2.2
I – 238.2.1
II – 274.2.5
III – 238.2.2

Kliūčių aukštis
I – 90 cm
II – 95 cm
III – 100 cm
I – 100 cm
II – 105 cm
III – 110 cm

* Visi jaunesni raiteliai norintys dalyvauti užskaitoje privalo pateikti prašymą LŽSF (info@equestrian.lt) su dueto rezultatais. Žiūrėti 15.5
punktą.
** Visi raiteliai norintys dalyvauti užskaitoje su 5 m. žirgais privalo pateikti prašymą LŽSF (info@equestrian.lt) su dueto rezultatais.
Žiūrėti 15.4 punktą.

21.

TRENIRUOČIŲ KONKŪRAI
21.1.

Čempionato vykdytojas į Čempionato programą privalo įtraukti šiuos treniruočių konkūrus:
•
iki 90 cm
•
iki 100 cm
•
iki 110 cm
•
iki 120 cm
•
iki 130 cm
•
iki 140 cm

21.2.
21.3.

Treniruočių konkūrai nėra privalomi, raiteliai gali pasirinkti ar nori juos šokti.
Raiteliai į treniruočių konkūrus gali užsiregistruoti iš anksto – teikiant paraišką, arba ne vėliau kaip
30 min iki kiekvieno aukščio treniruočių konkūro pradžios.
Treniruočių konkūruose nėra įteikiami jokie prizai.
Treniruočių konkūrus privalo prižiūrėti bent vienas teisėjas ir stiuardas.
Kiekvienam duetui suteikiama 90 sekundžių, viename jų pasirinkto aukščio (ne aukštesniame nei
leidžia kiekvienos užskaitos taisyklės) treniruočių konkūre.
Kiekvienas žirgas treniruočių konkūre gali dalyvauti ne daugiau kaip 2 kartus per dieną.
Treniruočių konkūras dėl čempiono titulo kovojantiems įskaitiniams duetams yra įtrauktas į starto
mokestį ir negali būti apmokestinamas papildomai.
Kiekvienam duetui suteikiama 90 sekundžių, viename jų pasirinkto aukščio (ne aukštesniame nei
leidžia kiekvienos užskaitos taisyklės) treniruočių konkūre.
Čempionato vykdytojui leidžiama papildomai apmokestinti užskaitinių duetų papildomą startą (antrąjį
startą) treniruočių konkūruose.

21.4.
21.5.
21.6.
21.7.
21.8.
21.9.
21.10.

22.

KITI ČEMPIONATO KONKŪRAI
22.1.

Čempionato vykdytojas į Čempionato programą gali įtraukti atviros klasės, paguodos bei kitus
papildomus konkūrus jei tai neprieštarauja LŽSF ir FEI konkūrų taisyklėms.
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VI SKYRIUS ČEMPIONATO UŽSKAITŲ REIKALAVIMAI IR
ČEMPIONO IŠAIŠKINIMO TVARKA
23.

VAIKŲ UŽSKAITA
23.1.

Vaikų užskaitoje dalyvauja raiteliai nuo tų kalendorinių metų pradžios, kuriais jiems/joms sukanka
12 m. iki pabaigos tų kalendorinių metų, kuriais jiems/joms sukanka 14 m. (t.y. tais kalendoriniais
metais neturi sukakti 15 m.).

23.2.

Visi jaunesni raiteliai, norintys dalyvauti
(info@equestrian.lt). Žiūrėti 15.5 punktą.

23.3.

Vaikų užskaitos raiteliai Čempionate gali dalyvauti su 6 m. ir vyresniais žirgais.

23.4.

Vaikų užskaitos čempionato konkūrai gali būti vykdomi A arba B formatu:

užskaitoje,

A formatas

B formatas

Pirma diena

Išvedimas ir
treniruočių konkūras

Išvedimas ir
treniruočių konkūras

Antra diena

I-asis konkūras

I-asis konkūras

Trečia diena

II-asis konkūras

II-asis konkūras

Ketvirta diena

Poilsio diena

Finalas

Penkta diena

Finalas

-

23.5.

privalo

pateikti

prašymą

LŽSF

Treniruočių konkūras

23.5.1. Treniruočių konkūras vykdomas pagrindinėje aikštėje, per maršrutą, kurį sudaro 8 `, įskaitant
sistemą. Kiekvienam duetui suteikiama 90 sekundžių. Šio konkūro metu raiteliai gali dėvėti
laisvalaikio jojimo aprangą, tačiau privalomi ilgi jojimo batai, marškinėliai, jojimo kelnės bei šalmas.
23.5.2. Šios užskaitos duetai gali pasirinktinai šokti vieną iš treniruočių konkūrų. Maksimalus treniruočių
konkūro aukštis – iki 120 cm.
23.6.

Pirmasis čempionato konkūras

23.6.1. Pirmasis čempionato konkūras vykdomas pagal FEI Art. 238.2.1 – konkūras pagal laiką, lentelė A,
be persirungimo.
23.6.2. Pirmojo čempionato konkūro maršrutą sudaro 11 – 13 kliūčių. Šiame konkūre kliūčių aukštis siekia
110 cm, judėjimo greitis – 350 m/min.
23.6.3. Jeigu duetas buvo eliminuotas arba atsisakė tęsti pasirodymą pirmajame čempionato konkūre,
tokiam duetui skiriama + 20 baudos taškų prie prasčiausiai pasirodžiusio įskaitinio Lietuvos dueto,
kuris pabaigė maršrutą, rezultato. Jeigu duetas, prieš jį eliminuojant ar raiteliui atsisakius tęsti
pasirodymą turėjo daugiau baudos taškų nei prasčiausiai pasirodęs duetas, kuris pabaigė maršrutą,
tai 20 baudos taškų bus pridedama prie baudos taškų, kuriuos raitelis buvo surinkęs prieš jį
eliminuojant ar atsisakius tęsti pasirodymą. T.y. jeigu prasčiausiai pasirodęs Lietuvos duetas, kuris
kovoja dėl čempiono titulo, surinko 16 baudos taškų, tai eliminuotam duetui bus skiriami 36 baudos
taškai. Šis duetas nepraranda teisės dalyvauti trečiajame – finaliniame Čempionato konkūre.
23.6.4. Pirmojo čempionato konkūro starto protokolas paruošiamas atsitiktine tvarka atsižvelgiant į tai, kad
įskaitinis raitelio žirgas privalo startuoti prieš neįskaitinius.
23.7.

Antrasis čempionato konkūras

23.7.1. Antrasis Čempionato konkūras vykdomas pagal Specialaus dviejų fazių konkūro taisykles – FEI Art.
274.2.5.
23.7.2. Antrojo čempionato konkūro maršrutą sudaro 11 – 13 kliūčių, kaip to reikalauja FEI Art. 274.2.5.
Šiame konkūre kliūčių aukštis siekia 115 cm, judėjimo greitis – 350 m/min. Privaloma 1 dviguba arba
1 triguba sistema.
23.7.3. Antrajame Čempionato konkūre įskaitiniai duetai startuoja reverso tvarka pagal pirmojo konkūro
rezultatus. Jeigu du ar daugiau duetų pirmajame konkūre užėmė tą pačią vietą, tai starto protokole
jie išlaikys tą pačią starto tvarką vienas kito atžvilgiu kaip ir pirmajame konkūre.
23.7.4. Antrajame čempionato konkūre dueto gauti baudos taškai bus pridedami prie baudos taškų, gautų
pirmajame čempionato konkūre ir taip sudaroma bendra Čempionato dviejų dienų klasifikacija.
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23.7.5. Jeigu duetas buvo eliminuotas arba atsisakė tęsti pasirodymą antrajame čempionato konkūre, tai
toks duetas praranda teisę kovoti dėl Čempiono titulo, tokio dueto rezultatas bendroje Čempionato
klasifikacijoje atitinkamai bus ELIM (eliminacija) arba RET (atsisakė tęsti pasirodymą). Šis duetas
nepraranda teisės dalyvauti trečiajame – finaliniame Čempionato konkūre ir kovoti dėl konkūro prizo.
23.8.

Trečiasis čempionato konkūras - Finalas

23.8.1. Trečiasis čempionato konkūras vykdomas pagal laiką, lentelę A – FEI Art. 238.2.1 su vienu
persirungimu pagal lentelę A esant lygiosioms dėl I-III Čempionato vietos.
23.8.2. Trečiojo čempionato konkūro maršrutą sudaro 11 – 13 kliūčių. Šiame konkūre kliūčių aukštis siekia
120 cm, judėjimo greitis – 350 m/min. Privaloma 1 dviguba ir 1 triguba sistema, arba 3 dvigubos
sistemos.
23.8.3. Finaliniame čempionato konkūre raiteliai startuoja reverso tvarka pagal bendrą Čempionato dviejų
dienų klasifikaciją. Jeigu du ar daugiau raitelių po antrojo konkūro turi vienodą baudos taškų skaičių,
tai starto protokole jie išlaikys tą pačią starto tvarką vienas kito atžvilgiu kaip ir antrajame konkūre.
23.8.4. Trečiajame konkūre dueto gauti baudos taškai yra pridedami prie baudos taškų, gautų pirmajame ir
antrajame čempionato konkūre, taip sudarant bendrą Čempionato klasifikaciją.
23.8.5. Finaliniame konkūre dėl Čempiono titulo gali kovoti raiteliai, kurie dalyvavo pirmajame čempionato
konkūre (nepaisant to ar jį pabaigė ar ne) ir pabaigė antrąjį čempionato konkūrą, t.y. nebuvo
eliminuoti ir neatsisakė tęsti pasirodymo.
23.8.6. Jeigu duetas buvo eliminuotas arba atsisakė tęsti pasirodymą trečiajame konkūre, tokio dueto
rezultatas bendroje Čempionato klasifikacijoje atitinkamai bus ELIM (eliminacija) arba RET (atsisakė
tęsti pasirodymą).
23.9.

Čempionas išaiškinamas pagal bendrą klasifikaciją po trijų čempionato konkūrų (pirmojo
konkūro baudos taškai + antrojo konkūro baudos taškai + trečiojo konkūro pagrindinio rato baudos
taškai). Esant lygiosioms dėl I-III Čempionato vietos, vykdomas persirungimas pagal lentelę A.
Čempionu bei II/III vietos prizininku tampa tas raitelis, kuris parodė geresnį rezultatą persirungime
pagal baudos taškus ir laiką. Persirungiantys raiteliai vienas kito atžvilgiu startuoja ta pačia tvarka
kaip trečiajame konkūre. Jeigu ir tuo atveju rezultatas yra lygus, tuomet vykdomas papildomas
persirungimas pagal lentelę A. Esant vienodam rezultatui po šio persirungimo, raiteliams skiriama ta
pati vieta.

23.10.

Neįskaitiniai duetai

23.10.1. Čempionate neįskaitiniai duetai rungiasi tik dėl konkūro prizo.
23.10.2. Neįskaitiniai duetai gali dalyvauti visuose (pirmajame, antrajame, trečiajame) šios užskaitos
čempionato konkūruose.
23.10.3. Sudarant starto protokolus neįskaitinių duetų starto pozicijos turėtų sudaryti kuo patogesnes sąlygas
startuoti Lietuvos raiteliams, kovojantiems dėl čempiono titulo.
23.11.

Užsienio duetai

23.11.1. Čempionate užsienio duetai rungiasi tik dėl konkūro prizo.
23.11.2. Užsienio duetai gali dalyvauti visuose (pirmajame, antrajame, trečiajame) šios užskaitos čempionato
konkūruose.
23.11.3. Sudarant starto protokolus užsienio duetų starto pozicijos turėtų sudaryti kuo patogesnes sąlygas
startuoti Lietuvos raiteliams, kovojantiems dėl čempiono titulo.

24.

JAUNIŲ UŽSKAITA
24.1.

Jaunių užskaitoje dalyvauja raiteliai nuo tų kalendorinių metų pradžios, kuriais jiems/joms sukanka
14 m. iki pabaigos tų kalendorinių metų, kuriais jiems/joms sukanka 18 m. (t.y. tais kalendoriniais
metais neturi sukakti 19 m.).

24.2.

Visi jaunesni raiteliai, norintys dalyvauti
(info@equestrian.lt). Žiūrėti 15.5 punktą.

24.3.

Jaunių užskaitos raiteliai Čempionate gali dalyvauti su 6 m. ir vyresniais žirgais.

24.4.

Jaunių užskaitos čempionato konkūrai gali būti vykdomi A arba B formatu:

užskaitoje,

privalo

pateikti

prašymą

LŽSF
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A formatas

B formatas

Pirma diena

Išvedimas ir
treniruočių konkūras

Išvedimas ir
treniruočių konkūras

Antra diena

I-asis konkūras

I-asis konkūras

Trečia diena

II-asis konkūras

II-asis konkūras

Ketvirta diena

Poilsio diena

Finalas

Penkta diena

Finalas

-

24.1.

Treniruočių konkūras

24.1.1. Treniruočių konkūras vykdomas pagrindinėje aikštėje, per maršrutą, kurį sudaro 8 kliūtys, įskaitant
sistemą. Kiekvienam duetui suteikiama 90 sekundžių. Šio konkūro metu raiteliai gali dėvėti
laisvalaikio jojimo aprangą, tačiau privalomi ilgi jojimo batai, marškinėliai, jojimo kelnės bei šalmas.
24.1.2. Šios užskaitos duetai gali pasirinktinai šokti vieną iš treniruočių konkūrų. Maksimalus treniruočių
konkūro aukštis – iki 130 cm.
24.2.

Pirmasis čempionato konkūras

24.2.1. Pirmasis čempionato konkūras vykdomas pagal FEI Art. 238.2.1 – konkūras pagal laiką, lentelė A,
be persirungimo.
24.2.2. Pirmojo čempionato konkūro maršrutą sudaro 11 – 13 kliūčių. Šiame konkūre kliūčių aukštis siekia
120 cm, judėjimo greitis – 350 m/min.
24.2.3. Jeigu duetas buvo eliminuotas arba atsisakė tęsti pasirodymą pirmajame čempionato konkūre,
tokiam duetui skiriama + 20 baudos taškų prie prasčiausiai pasirodžiusio įskaitinio Lietuvos dueto,
kuris pabaigė maršrutą, rezultato. Jeigu duetas, prieš jį eliminuojant ar raiteliui atsisakius tęsti
pasirodymą turėjo daugiau baudos taškų nei prasčiausiai pasirodęs duetas, kuris pabaigė maršrutą,
tai 20 baudos taškų bus pridedama prie baudos taškų, kuriuos raitelis buvo surinkęs prieš jį
eliminuojant ar atsisakius tęsti pasirodymą. T.y. jeigu prasčiausiai pasirodęs Lietuvos duetas, kuris
kovoja dėl čempiono titulo, surinko 16 baudos taškų, tai eliminuotam duetui bus skiriami 36 baudos
taškai. Šis duetas nepraranda teisės dalyvauti trečiajame – finaliniame Čempionato konkūre.
24.2.4. Pirmojo čempionato konkūro starto protokolas paruošiamas atsitiktine tvarka atsižvelgiant į tai, kad
įskaitinis raitelio žirgas privalo startuoti prieš neįskaitinius.
24.3.

Antrasis čempionato konkūras

24.3.1. Antrasis Čempionato konkūras vykdomas pagal Specialaus dviejų fazių konkūro taisykles – FEI Art.
274.2.5.
24.3.2. Antrojo čempionato konkūro maršrutą sudaro 11 – 13 kliūčių, kaip to reikalauja FEI Art. 274.2.5.
Šiame konkūre kliūčių aukštis siekia 125 cm, judėjimo greitis – 350 m/min. Privaloma 1 dviguba arba
1 triguba sistema.
24.3.3. Antrajame Čempionato konkūre įskaitiniai duetai startuoja reverso tvarka pagal pirmojo konkūro
rezultatus. Jeigu du ar daugiau duetų pirmajame konkūre užėmė tą pačią vietą, tai starto protokole
jie išlaikys tą pačią starto tvarką vienas kito atžvilgiu kaip ir pirmajame konkūre.
24.3.4. Antrajame čempionato konkūre dueto gauti baudos taškai bus pridedami prie baudos taškų, gautų
pirmajame čempionato konkūre ir taip sudaroma bendra Čempionato dviejų dienų klasifikacija.
24.3.5. Jeigu duetas buvo eliminuotas arba atsisakė tęsti pasirodymą antrajame čempionato konkūre, tai
toks duetas praranda teisę kovoti dėl Čempiono titulo, tokio dueto rezultatas bendroje Čempionato
klasifikacijoje atitinkamai bus ELIM (eliminacija) arba RET (atsisakė tęsti pasirodymą). Šis duetas
nepraranda teisės dalyvauti trečiajame – finaliniame Čempionato konkūre ir kovoti dėl konkūro prizo.
24.4.

Trečiasis čempionato konkūras - Finalas

24.4.1. Trečiasis čempionato konkūras vykdomas pagal laiką, lentelę A – FEI Art. 238.2.1 su vienu
persirungimu pagal lentelę A esant lygiosioms dėl I-III Čempionato vietos.
24.4.2. Trečiojo čempionato konkūro maršrutą sudaro 11 – 13 kliūčių. Šiame konkūre kliūčių aukštis siekia
130 cm, judėjimo greitis – 350 m/min. Privaloma 1 dviguba ir 1 triguba sistema, arba 3 dvigubos
sistemos.

15

LIETUVOS KONKŪRŲ UŽDARŲ PATALPŲ ČEMPIONATO NUOSTATAI

24.4.3. Finaliniame čempionato konkūre raiteliai startuoja reverso tvarka pagal bendrą Čempionato dviejų
dienų klasifikaciją. Jeigu du ar daugiau raitelių po antrojo konkūro turi vienodą baudos taškų skaičių,
tai starto protokole jie išlaikys tą pačią starto tvarką vienas kito atžvilgiu kaip ir antrajame konkūre.
24.4.4. Trečiajame konkūre dueto gauti baudos taškai yra pridedami prie baudos taškų, gautų pirmajame ir
antrajame čempionato konkūre, taip sudarant bendrą Čempionato klasifikaciją.
24.4.5. Finaliniame konkūre dėl Čempiono titulo gali kovoti raiteliai, kurie dalyvavo pirmajame čempionato
konkūre (nepaisant to ar jį pabaigė ar ne) ir pabaigė antrąjį čempionato konkūrą, t.y. nebuvo
eliminuoti ir neatsisakė tęsti pasirodymo.
24.4.6. Jeigu duetas buvo eliminuotas arba atsisakė tęsti pasirodymą trečiajame konkūre, tokio dueto
rezultatas bendroje Čempionato klasifikacijoje atitinkamai bus ELIM (eliminacija) arba RET (atsisakė
tęsti pasirodymą).
24.5.

Čempionas išaiškinamas pagal bendrą klasifikaciją po trijų čempionato konkūrų (pirmojo
konkūro baudos taškai + antrojo konkūro baudos taškai + trečiojo konkūro pagrindinio rato baudos
taškai). Esant lygiosioms dėl I-III Čempionato vietos, vykdomas persirungimas pagal lentelę A.
Čempionu bei II/III vietos prizininku tampa tas raitelis, kuris parodė geresnį rezultatą persirungime
pagal baudos taškus ir laiką. Persirungiantys raiteliai vienas kito atžvilgiu startuoja ta pačia tvarka
kaip trečiajame konkūre. Jeigu ir tuo atveju rezultatas yra lygus, tuomet vykdomas papildomas
persirungimas pagal lentelę A. Esant vienodam rezultatui po šio persirungimo, raiteliams skiriama ta
pati vieta.

24.6.

Neįskaitiniai duetai

24.6.1. Čempionate neįskaitiniai duetai rungiasi tik dėl konkūro prizo.
24.6.2. Neįskaitiniai duetai gali dalyvauti visuose (pirmajame, antrajame, trečiajame) šios užskaitos
čempionato konkūruose.
24.6.3. Sudarant starto protokolus neįskaitinių duetų starto pozicijos turėtų sudaryti kuo patogesnes sąlygas
startuoti Lietuvos raiteliams, kovojantiems dėl čempiono titulo.
24.7.

Užsienio duetai

24.7.1. Čempionate užsienio duetai rungiasi tik dėl konkūro prizo.
24.7.2. Užsienio duetai gali dalyvauti visuose (pirmajame, antrajame, trečiajame) šios užskaitos čempionato
konkūruose.
24.7.3. Sudarant starto protokolus užsienio duetų starto pozicijos turėtų sudaryti kuo patogesnes sąlygas
startuoti Lietuvos raiteliams, kovojantiems dėl čempiono titulo.

25.

JAUNIMO UŽSKAITA
25.1.

Jaunimo užskaitoje dalyvauja raiteliai nuo tų kalendorinių metų pradžios, kuriais jiems/joms sukanka
16 m. iki pabaigos tų kalendorinių metų, kuriais jiems/joms sukanka 21 m. (t.y. tais kalendoriniais
metais neturi sukakti 22 m.).

25.2.

Visi jaunesni raiteliai, norintys dalyvauti
(info@equestrian.lt). Žiūrėti 15.5 punktą.

25.3.

Jaunimo užskaitos raiteliai Čempionate gali dalyvauti su 6 m. ir vyresniais žirgais.

25.4.

Jaunimo užskaitos čempionato konkūrai privalo būti vykdomi A formatu:

užskaitoje,

privalo

pateikti

prašymą

LŽSF

A formatas
Pirma diena

Išvedimas ir
treniruočių konkūras

Antra diena

I-asis konkūras

Trečia diena

II-asis konkūras

Ketvirta diena

Poilsio diena

Penkta diena

Finalas
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25.5.

Treniruočių konkūras

25.5.1. Treniruočių konkūras vykdomas pagrindinėje aikštėje, per maršrutą, kurį sudaro 8 kliūtys, įskaitant
sistemą. Kiekvienam duetui suteikiama 90 sekundžių. Šio konkūro metu raiteliai gali dėvėti
laisvalaikio jojimo aprangą, tačiau privalomi ilgi jojimo batai, marškinėliai, jojimo kelnės bei šalmas.
25.5.2. Šios užskaitos duetai gali pasirinktinai šokti vieną iš treniruočių konkūrų. Maksimalus treniruočių
konkūro aukštis – iki 140 cm.
25.6.

Pirmasis Čempionato konkūras

25.6.1. Pirmasis Čempionato konkūras vykdomas per lentelės A maršrutą teisėjaujamą pagal lentelę C - FEI
Art. 239 + 263
25.6.2. Pirmojo čempionato konkūro maršrutą sudaro 12 – 14 kliūčių. Šiame konkūre kliūčių aukštis siekia
130 cm.
25.6.3. Pirmojo Čempionato konkūro rezultatai yra perskaičiuojami į baudos taškus pagal žemiau pateiktą
formulę:
(Geriausią rezultatą parodžiusio dueto laikas – dueto laikas) / 2, t.y. dueto laikas atimamas
iš geriausio laiko ir padalinamas iš koeficiento 2. Geriausiu rezultatu yra laikomas aukščiausią vietą
užėmusio dueto, kuris kovoja dėl čempiono titulo šioje užskaitoje, rezultatas. Pvz. I vietą užėmė
Lietuvos duetas, kovojantis dėl čempiono titulo, kurio rezultatas buvo 52.44 sekundės ir šis duetas
gavo 0 baudos taškų. II vietą užėmusio dueto rezultatas buvo 53.16 sekundžių, vadinasi jam skiriama
(53.16-52.44)/2 = 0.72/2 = 0.36 baudos taško. Baudos taškai turi būti apvalinami iki antrojo
skaičiaus po kablelio (1.00 formatas), apvalinama pagal apvalinimo taisykles, t.y kai trečias skaitmuo
po kablelio yra 5 arba daugiau, apvalinama į didžiąją pusę.
25.6.4. Jeigu duetas buvo eliminuotas arba atsisakė tęsti pasirodymą, tokiam duetui skiriama + 20 baudos
taškų prie prasčiausiai pasirodžiusio dueto rezultato, paversto į baudos taškus. T.y. jeigu prasčiausiai
pasirodęs Lietuvos duetas, kuris kovoja dėl čempiono titulo, surinko 6 baudos taškus, tai eliminuotam
duetui skiriami 26 baudos taškai. Šis duetas nepraranda teisės dalyvauti trečiajame – finaliniame
Čempionato konkūre.
25.6.5. Pirmojo čempionato konkūro starto protokolas paruošiamas atsitiktine tvarka atsižvelgiant į tai, kad
įskaitinis raitelio žirgas privalo startuoti prieš neįskaitinius.
25.7.

Antrasis Čempionato konkūras

25.7.1. Antrasis Čempionato konkūras vykdomas pagal dviejų ratų konkūro taisykles, per tą patį arba
skirtingus, to pačio sudėtingumo lygio maršrutus, pirmasis ratas ne pagal laiką, antrasis ratas pagal
laiką, be persirungimo – FEI Art. 273.3.3.2, 2.1, 4.3
25.7.2. Antrojo čempionato konkūro maršrutą sudaro 10 – 14 kliūčių kiekviename rate. Šiame konkūre
kliūčių aukštis siekia 130 cm, judėjimo greitis – 350 m/min. Privaloma 1 dviguba arba 1 triguba
sistema.
25.7.3. Antrajame Čempionato konkūre raiteliai startuoja reverso tvarka pagal pirmojo konkūro rezultatus.
Jeigu du ar daugiau raitelių pirmajame konkūre užėmė tą pačią vietą, starto protokole jie išlaikys tą
pačią starto tvarką vienas kito atžvilgiu kaip ir pirmajame konkūre.
25.7.4. Antrajame čempionato konkūre dueto gauti baudos taškai bus pridedami prie baudos taškų, gautų
pirmajame čempionato konkūre ir taip sudaroma bendra Čempionato dviejų dienų klasifikacija.
25.7.5. Jeigu duetas buvo eliminuotas arba atsisakė tęsti pasirodymą antrajame čempionato konkūre, tai
toks duetas praranda teisę kovoti dėl Čempiono titulo, tokio dueto rezultatas bendroje Čempionato
klasifikacijoje atitinkamai bus ELIM (eliminacija) arba RET (atsisakė tęsti pasirodymą). Šis duetas
nepraranda teisės dalyvauti trečiajame – finaliniame Čempionato konkūre ir kovoti dėl konkūro prizo.
25.8.

Trečiasis - finalinis Čempionato konkūras

25.8.1. Trečiasis Čempionato konkūras vykdomas su persirungimu, pagal lentelę A – FEI Art. 238.2.2
25.8.2. Trečiojo čempionato konkūro maršrutą sudaro 12 – 14 kliūčių. Šiame konkūre kliūčių aukštis siekia
135 cm, judėjimo greitis – 375 m/min. Privaloma 1 dviguba ir 1 triguba sistema, arba 3 dvigubos
sistemos.
25.8.3. Finaliniame čempionato konkūre raiteliai startuoja reverso tvarka pagal bendrą Čempionato dviejų
dienų klasifikaciją. Jeigu du ar daugiau raitelių po antrojo konkūro turi vienodą baudos taškų skaičių,
tai starto protokole jie išlaikys tą pačią starto tvarką vienas kito atžvilgiu kaip ir antrajame konkūre.
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25.8.4. Jeigu duetas buvo eliminuotas arba atsisakė tęsti pasirodymą antrajame čempionato konkūre, tai
toks duetas praranda teisę kovoti dėl Čempiono titulo, tokio dueto rezultatas bendroje Čempionato
klasifikacijoje atitinkamai bus ELIM (eliminacija) arba RET (atsisakė tęsti pasirodymą).
25.8.5. Čempionas išaiškinamas pagal bendrą klasifikaciją po trijų čempionato konkūrų (pirmojo
konkūro baudos taškai + antrojo konkūro baudos taškai (abiejų ratų) + trečiojo konkūro pagrindinio
rato baudos taškai). Esant lygiosioms dėl I-III Čempionato vietos, šios vietos išaiškinamos pagal
finalinės dienos konkūro rezultatus, t.y. aukštesnę vietą užims duetas, kuris užėmė aukštesnę vietą
finaliniame konkūre. Jeigu ir tuo atveju rezultatas bus lygus, tuomet bus vykdomas papildomas
persirungimas pagal lentelę A. Esant vienodam rezultatui po šio persirungimo, raiteliams skiriama ta
pati vieta.
25.1.

Neįskaitiniai duetai

25.1.1. Čempionate neįskaitiniai duetai rungiasi tik dėl konkūro prizo.
25.1.2. Neįskaitiniai duetai gali dalyvauti visuose (pirmajame, antrajame, trečiajame) šios užskaitos
čempionato konkūruose.
25.1.3. Sudarant starto protokolus neįskaitinių duetų starto pozicijos turėtų sudaryti kuo patogesnes sąlygas
startuoti Lietuvos raiteliams, kovojantiems dėl čempiono titulo.
25.2.

Užsienio duetai

25.2.1. Čempionate užsienio duetai rungiasi tik dėl konkūro prizo.
25.2.2. Užsienio duetai gali dalyvauti visuose (pirmajame, antrajame, trečiajame) šios užskaitos čempionato
konkūruose.
25.2.3. Sudarant starto protokolus užsienio duetų starto pozicijos turėtų sudaryti kuo patogesnes sąlygas
startuoti Lietuvos raiteliams, kovojantiems dėl čempiono titulo.

26.

SUAUGUSIŲJŲ UŽSKAITA
26.1.

Suaugusiųjų užskaitoje dalyvauja raiteliai nuo tų kalendorinių metų pradžios, kuriais jiems/joms
sukanka 18 m.

26.2.

Suaugusiųjų užskaitos raiteliai Čempionate gali dalyvauti su 7 m. ir vyresniais žirgais.

26.3.

Suaugusiųjų užskaitos čempionato konkūrai privalo būti vykdomi A formatu:
A formatas

Pirma diena

Išvedimas ir
treniruočių konkūras

Antra diena

I-asis konkūras

Trečia diena

II-asis konkūras

Ketvirta diena

Poilsio diena

Penkta diena

Finalas

26.4.

Treniruočių konkūras

26.4.1. Treniruočių konkūras vykdomas pagrindinėje aikštėje, per maršrutą, kurį sudaro 8 kliūtys, įskaitant
sistemą. Kiekvienam duetui suteikiama 90 sekundžių. Šio konkūro metu raiteliai gali dėvėti
laisvalaikio jojimo aprangą, tačiau privalomi ilgi jojimo batai, marškinėliai, jojimo kelnės bei šalmas.
26.4.2. Šios užskaitos duetai gali pasirinktinai šokti vieną iš treniruočių konkūrų. Maksimalus treniruočių
konkūro aukštis – iki 140 cm.
26.5.

Pirmasis Čempionato konkūras

26.5.1. Pirmasis Čempionato konkūras vykdomas per lentelės A maršrutą teisėjaujamą pagal lentelę C - FEI
Art. 239 + 263
26.5.2. Pirmojo čempionato konkūro maršrutą sudaro 12 – 14 kliūčių. Šiame konkūre kliūčių aukštis siekia
140 cm.
26.5.3. Pirmojo Čempionato konkūro rezultatai yra perskaičiuojami į baudos taškus pagal žemiau pateiktą
formulę:
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(Geriausią rezultatą parodžiusio dueto laikas – dueto laikas) / 2, t.y. dueto laikas atimamas
iš geriausio laiko ir padalinamas iš koeficiento 2. Geriausiu rezultatu yra laikomas aukščiausią vietą
užėmusio dueto, kuris kovoja dėl čempiono titulo šioje užskaitoje, rezultatas. Pvz. I vietą užėmė
Lietuvos duetas, kovojantis dėl čempiono titulo, kurio rezultatas buvo 52.44 sekundės ir šis duetas
gavo 0 baudos taškų. II vietą užėmusio dueto rezultatas buvo 53.16 sekundžių, vadinasi jam skiriama
(53.16-52.44)/2 = 0.72/2 = 0.36 baudos taško. Baudos taškai turi būti apvalinami iki antrojo
skaičiaus po kablelio (1.00 formatas), apvalinama pagal apvalinimo taisykles, t.y kai trečias skaitmuo
po kablelio yra 5 arba daugiau, apvalinama į didžiąją pusę.
26.5.4. Jeigu duetas buvo eliminuotas arba atsisakė tęsti pasirodymą, tokiam duetui skiriama + 20 baudos
taškų prie prasčiausiai pasirodžiusio dueto rezultato, paversto į baudos taškus. T.y. jeigu prasčiausiai
pasirodęs Lietuvos duetas, kuris kovoja dėl čempiono titulo, surinko 6 baudos taškus, tai eliminuotam
duetui skiriami 26 baudos taškai. Šis duetas nepraranda teisės dalyvauti trečiajame – finaliniame
Čempionato konkūre.
26.5.5. Pirmojo čempionato konkūro starto protokolas paruošiamas atsitiktine tvarka atsižvelgiant į tai, kad
įskaitinis raitelio žirgas privalo startuoti prieš neįskaitinius.
26.6.

Antrasis Čempionato konkūras

26.6.1. Antrasis Čempionato konkūras vykdomas pagal dviejų ratų konkūro taisykles, per tą patį arba
skirtingus, to pačio sudėtingumo lygio maršrutus, pirmasis ratas ne pagal laiką, antrasis ratas pagal
laiką, be persirungimo – FEI Art. 273.3.3.2, 2.1, 4.3
26.6.2. Antrojo čempionato konkūro maršrutą sudaro 10 – 14 kliūčių kiekviename rate. Šiame konkūre
kliūčių aukštis siekia 140 cm, judėjimo greitis – 375 m/min. Atsižvelgiant į maršrutų dizainerio
nuomonę ir arenos dydį judėjimo greitis gali būti sumažintas iki 350 m/min. Privaloma 1 dviguba ir
1 triguba sistema, arba 3 dvigubos sistemos.
26.6.3. Antrajame Čempionato konkūre raiteliai startuoja reverso tvarka pagal pirmojo konkūro rezultatus.
Jeigu du ar daugiau raitelių pirmajame konkūre užėmė tą pačią vietą, starto protokole jie išlaikys tą
pačią starto tvarką vienas kito atžvilgiu kaip ir pirmajame konkūre.
26.6.4. Antrajame čempionato konkūre dueto gauti baudos taškai bus pridedami prie baudos taškų, gautų
pirmajame čempionato konkūre ir taip sudaroma bendra Čempionato dviejų dienų klasifikacija.
26.6.5. Jeigu duetas buvo eliminuotas arba atsisakė tęsti pasirodymą antrajame čempionato konkūre, tai
toks duetas praranda teisę kovoti dėl Čempiono titulo, tokio dueto rezultatas bendroje Čempionato
klasifikacijoje atitinkamai bus ELIM (eliminacija) arba RET (atsisakė tęsti pasirodymą). Šis duetas
nepraranda teisės dalyvauti trečiajame – finaliniame Čempionato konkūre ir kovoti dėl konkūro prizo.
26.7.

Trečiasis - finalinis Čempionato konkūras

26.7.1. Trečiasis Čempionato konkūras vykdomas su persirungimu, pagal lentelę A – FEI Art. 238.2.2
26.7.2. Trečiojo čempionato konkūro maršrutą sudaro 12 – 14 kliūčių. Šiame konkūre kliūčių aukštis siekia
145 cm, judėjimo greitis – 400 m/min. Atsižvelgiant į maršrutų dizainerio nuomonę ir arenos dydį
judėjimo greitis gali būti sumažintas iki 375 m/min. Privaloma 1 dviguba ir 1 triguba sistema, arba 3
dvigubos sistemos.
26.7.3. Finaliniame čempionato konkūre raiteliai startuoja reverso tvarka pagal bendrą Čempionato dviejų
dienų klasifikaciją. Jeigu du ar daugiau raitelių po antrojo konkūro turi vienodą baudos taškų skaičių,
tai starto protokole jie išlaikys tą pačią starto tvarką vienas kito atžvilgiu kaip ir antrajame konkūre.
26.7.4. Jeigu duetas buvo eliminuotas arba atsisakė tęsti pasirodymą antrajame čempionato konkūre, tai
toks duetas praranda teisę kovoti dėl Čempiono titulo, tokio dueto rezultatas bendroje Čempionato
klasifikacijoje atitinkamai bus ELIM (eliminacija) arba RET (atsisakė tęsti pasirodymą).
26.7.5. Čempionas išaiškinamas pagal bendrą klasifikaciją po trijų čempionato konkūrų (pirmojo
konkūro baudos taškai + antrojo konkūro baudos taškai (abiejų ratų) + trečiojo konkūro pagrindinio
rato baudos taškai). Esant lygiosioms dėl I-III Čempionato vietos, šios vietos išaiškinamos pagal
finalinės dienos konkūro rezultatus, t.y. aukštesnę vietą užims duetas, kuris užėmė aukštesnę vietą
finaliniame konkūre. Jeigu ir tuo atveju rezultatas bus lygus, tuomet bus vykdomas papildomas
persirungimas pagal lentelę A. Esant vienodam rezultatui po šio persirungimo, raiteliams skiriama ta
pati vieta.
26.8.

Neįskaitiniai duetai

26.8.1. Čempionate neįskaitiniai duetai rungiasi tik dėl konkūro prizo.
26.8.2. Neįskaitiniai duetai gali dalyvauti visuose (pirmajame, antrajame, trečiajame) šios užskaitos
čempionato konkūruose.
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26.8.3. Sudarant starto protokolus neįskaitinių duetų starto pozicijos turėtų sudaryti kuo patogesnes sąlygas
startuoti Lietuvos raiteliams, kovojantiems dėl čempiono titulo.
26.9.

Užsienio duetai

26.9.1. Čempionate užsienio duetai rungiasi tik dėl konkūro prizo.
26.9.2. Užsienio duetai gali dalyvauti visuose (pirmajame, antrajame, trečiajame) šios užskaitos čempionato
konkūruose.
26.9.3. Sudarant starto protokolus užsienio duetų starto pozicijos turėtų sudaryti kuo patogesnes sąlygas
startuoti Lietuvos raiteliams, kovojantiems dėl čempiono titulo.

27.

PONI KLASĖS ŽIRGŲ UŽSKAITA
27.1.

Poni klasės žirgų užskaitoje dalyvauja raiteliai, jojantys poni klasės žirgais nuo tų kalendorinių metų
pradžios, kuriais jiems/joms sukanka 10 m. iki pabaigos tų kalendorinių metų, kuriais jiems/joms
sukanka 16 m. (t.y. tais kalendoriniais metais neturi sukakti 17m.).

27.2.

Poni klasės žirgų užskaitos raiteliai čempionate gali dalyvauti su 6 m. ir vyresniais žirgais.

27.3.

Raiteliai, norintys dalyvauti užskaitoje
(info@equestrian.lt). Žiūrėti 15.4 punktą.

27.4.

Poni klasės žirgų užskaitos čempionato konkūrai gali būti vykdomi A arba B formatu:

su

5

m.

žirgais,

A formatas

B formatas

Pirma diena

Išvedimas ir
treniruočių konkūras

Išvedimas ir
treniruočių konkūras

Antra diena

I-asis konkūras

I-asis konkūras

Trečia diena

II-asis konkūras

II-asis konkūras

Ketvirta diena

Poilsio diena

Finalas

Penkta diena

Finalas

-

27.5.

privalo

pateikti

prašymą

LŽSF

Treniruočių konkūras

27.5.1. Treniruočių konkūras vykdomas pagrindinėje aikštėje, per maršrutą, kurį sudaro 8 kliūtys, įskaitant
sistemą. Kiekvienam duetui suteikiama 90 sekundžių. Šio konkūro metu raiteliai gali dėvėti
laisvalaikio jojimo aprangą, tačiau privalomi ilgi jojimo batai, marškinėliai, jojimo kelnės bei šalmas.
27.5.2. Šios užskaitos duetai gali pasirinktinai šokti vieną iš treniruočių konkūrų. Maksimalus treniruočių
konkūro aukštis – iki 90 cm.
27.6.

Pirmasis čempionato konkūras

27.6.1. Pirmasis čempionato konkūras vykdomas pagal FEI Art. 238.2.1 – konkūras pagal laiką, lentelė A,
be persirungimo.
27.6.2. Pirmojo čempionato konkūro maršrutą sudaro 11 – 13 kliūčių. Šiame konkūre kliūčių aukštis siekia
80 cm, judėjimo greitis – 350 m/min.
27.6.3. Jeigu duetas buvo eliminuotas arba atsisakė tęsti pasirodymą pirmajame čempionato konkūre,
tokiam duetui skiriama + 20 baudos taškų prie prasčiausiai pasirodžiusio įskaitinio Lietuvos dueto,
kuris pabaigė maršrutą, rezultato. Jeigu duetas, prieš jį eliminuojant ar raiteliui atsisakius tęsti
pasirodymą turėjo daugiau baudos taškų nei prasčiausiai pasirodęs duetas, kuris pabaigė maršrutą,
tai 20 baudos taškų bus pridedama prie baudos taškų, kuriuos raitelis buvo surinkęs prieš jį
eliminuojant ar atsisakius tęsti pasirodymą. T.y. jeigu prasčiausiai pasirodęs Lietuvos duetas, kuris
kovoja dėl čempiono titulo, surinko 16 baudos taškų, tai eliminuotam duetui bus skiriami 36 baudos
taškai. Šis duetas nepraranda teisės dalyvauti trečiajame – finaliniame Čempionato konkūre.
27.6.4. Pirmojo čempionato konkūro starto protokolas paruošiamas atsitiktine tvarka atsižvelgiant į tai, kad
įskaitinis raitelio žirgas privalo startuoti prieš neįskaitinius.
27.7.

Antrasis čempionato konkūras

27.7.1. Antrasis Čempionato konkūras vykdomas pagal Specialaus dviejų fazių konkūro taisykles – FEI Art.
274.2.5.
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27.7.2. Antrojo čempionato konkūro maršrutą sudaro 11 – 13 kliūčių, kaip to reikalauja FEI Art. 274.2.5.
Šiame konkūre kliūčių aukštis siekia 85 cm, judėjimo greitis – 350 m/min. Privaloma 1 dviguba arba
1 triguba sistema.
27.7.3. Antrajame Čempionato konkūre įskaitiniai duetai startuoja reverso tvarka pagal pirmojo konkūro
rezultatus. Jeigu du ar daugiau duetų pirmajame konkūre užėmė tą pačią vietą, tai starto protokole
jie išlaikys tą pačią starto tvarką vienas kito atžvilgiu kaip ir pirmajame konkūre.
27.7.4. Antrajame čempionato konkūre dueto gauti baudos taškai bus pridedami prie baudos taškų, gautų
pirmajame čempionato konkūre ir taip sudaroma bendra Čempionato dviejų dienų klasifikacija.
27.7.5. Jeigu duetas buvo eliminuotas arba atsisakė tęsti pasirodymą antrajame čempionato konkūre, tai
toks duetas praranda teisę kovoti dėl Čempiono titulo, tokio dueto rezultatas bendroje Čempionato
klasifikacijoje atitinkamai bus ELIM (eliminacija) arba RET (atsisakė tęsti pasirodymą). Šis duetas
nepraranda teisės dalyvauti trečiajame – finaliniame Čempionato konkūre ir kovoti dėl konkūro prizo.
27.8.

Trečiasis čempionato konkūras - Finalas

27.8.1. Trečiasis čempionato konkūras vykdomas pagal laiką, lentelę A – FEI Art. 238.2.1 su vienu
persirungimu pagal lentelę A esant lygiosioms dėl I-III Čempionato vietos.
27.8.2. Trečiojo čempionato konkūro maršrutą sudaro 11 – 13 kliūčių. Šiame konkūre kliūčių aukštis siekia
90 cm, judėjimo greitis – 350 m/min. Privaloma 1 dviguba arba 1 triguba sistema.
27.8.3. Finaliniame čempionato konkūre raiteliai startuoja reverso tvarka pagal bendrą Čempionato dviejų
dienų klasifikaciją. Jeigu du ar daugiau raitelių po antrojo konkūro turi vienodą baudos taškų skaičių,
tai starto protokole jie išlaikys tą pačią starto tvarką vienas kito atžvilgiu kaip ir antrajame konkūre.
27.8.4. Trečiajame konkūre dueto gauti baudos taškai yra pridedami prie baudos taškų, gautų pirmajame ir
antrajame čempionato konkūre, taip sudarant bendrą Čempionato klasifikaciją.
27.8.5. Finaliniame konkūre dėl Čempiono titulo gali kovoti raiteliai, kurie dalyvavo pirmajame čempionato
konkūre (nepaisant to ar jį pabaigė ar ne) ir pabaigė antrąjį čempionato konkūrą, t.y. nebuvo
eliminuoti ir neatsisakė tęsti pasirodymo.
27.8.6. Jeigu duetas buvo eliminuotas arba atsisakė tęsti pasirodymą trečiajame konkūre, tokio dueto
rezultatas bendroje Čempionato klasifikacijoje atitinkamai bus ELIM (eliminacija) arba RET (atsisakė
tęsti pasirodymą).
27.9.

Čempionas išaiškinamas pagal bendrą klasifikaciją po trijų čempionato konkūrų (pirmojo
konkūro baudos taškai + antrojo konkūro baudos taškai + trečiojo konkūro pagrindinio rato baudos
taškai). Esant lygiosioms dėl I-III Čempionato vietos, vykdomas persirungimas pagal lentelę A.
Čempionu bei II/III vietos prizininku tampa tas raitelis, kuris parodė geresnį rezultatą persirungime
pagal baudos taškus ir laiką. Persirungiantys raiteliai vienas kito atžvilgiu startuoja ta pačia tvarka
kaip trečiajame konkūre. Jeigu ir tuo atveju rezultatas yra lygus, tuomet vykdomas papildomas
persirungimas pagal lentelę A. Esant vienodam rezultatui po šio persirungimo, raiteliams skiriama ta
pati vieta.

27.10.

Neįskaitiniai duetai

27.10.1. Čempionate neįskaitiniai duetai rungiasi tik dėl konkūro prizo.
27.10.2. Neįskaitiniai duetai gali dalyvauti visuose (pirmajame, antrajame, trečiajame) šios užskaitos
čempionato konkūruose.
27.10.3. Sudarant starto protokolus neįskaitinių duetų starto pozicijos turėtų sudaryti kuo patogesnes sąlygas
startuoti Lietuvos raiteliams, kovojantiems dėl čempiono titulo.
27.11.

Užsienio duetai

27.11.1. Čempionate užsienio duetai rungiasi tik dėl konkūro prizo.
27.11.2. Užsienio duetai gali dalyvauti visuose (pirmajame, antrajame, trečiajame) šios užskaitos čempionato
konkūruose.
27.11.3. Sudarant starto protokolus užsienio duetų starto pozicijos turėtų sudaryti kuo patogesnes sąlygas
startuoti Lietuvos raiteliams, kovojantiems dėl čempiono titulo.
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28.

RAITELIŲ MĖGĖJŲ I, II BEI III GRUPĖS UŽSKAITA
28.1.

Raitelių mėgėjų grupės užskaitoje dalyvauja raiteliai nuo tų kalendorinių metų pradžios, kuriais
jiems/joms sukanka 18 m.

28.2.

Raitelių mėgėjų grupės raitelis privalo atitikti šiai užskaitai keliamus reikalavimus, kurie yra aprašyti
„Konkūrų disciplinos raitelio mėgėjo statuso apibrėžime“, patvirtintame 2021 06 08 Valdybos
nutarimu.

28.3.

Raitelių mėgėjų grupės užskaitos raiteliai čempionate gali dalyvauti su 5 m. ir vyresniais žirgais.

28.4.

Lietuvos konkūrų čempionate raiteliai mėgėjai yra skirstomi į tris grupes:
Raitelių mėgėjų I grupė, kurioje kliūčių aukštis siekia 80 – 90 cm
Raitelių mėgėjų II grupė, kurioje kliūčių aukštis siekia 100 – 105 cm.
Raitelių mėgėjų III grupė, kurioje kliūčių aukštis siekia 110 – 120 cm.

28.5.

Raitelių mėgėjų užskaitos čempionato konkūrai gali būti vykdomi A arba B formatu:
A formatas

B formatas

Pirma diena

Išvedimas ir
treniruočių konkūras

Išvedimas ir
treniruočių konkūras

Antra diena

I-asis konkūras

I-asis konkūras

Trečia diena

II-asis konkūras

II-asis konkūras

Ketvirta diena

Poilsio diena

Finalas

Penkta diena

Finalas

-

28.6.

Treniruočių konkūras

28.6.1. Treniruočių konkūras vykdomas pagrindinėje aikštėje, per maršrutą, kurį sudaro 8 kliūtys, įskaitant
sistemą. Kiekvienam duetui suteikiama 90 sekundžių. Šio konkūro metu raiteliai gali dėvėti
laisvalaikio jojimo aprangą, tačiau privalomi ilgi jojimo batai, marškinėliai, jojimo kelnės bei šalmas.
28.6.2. Šių užskaitų duetai gali pasirinktinai šokti vieną iš treniruočių konkūrų. Maksimalus treniruočių
konkūro aukštis:
Raitelių mėgėjų I grupei iki 90 cm
Raitelių mėgėjų II grupei iki 110 cm
Raitelių mėgėjų III grupė iki 120 cm.
28.7.

Pirmasis čempionato konkūras

28.7.1. Pirmasis čempionato konkūras vykdomas pagal FEI Art. 238.2.1 – konkūras pagal laiką, lentelė A,
be persirungimo.
28.7.2. Pirmajame čempiopnato konkūre judėjimo greitis – 350 m/min, o kliūčių aukštis siekia:
Raitelių mėgėjų I grupei – 80 cm
Raitelių mėgėjų II grupei – 100 cm
Raitelių mėgėjų III grupė – 110 cm.
28.7.3. Jeigu duetas buvo eliminuotas arba atsisakė tęsti pasirodymą pirmajame čempionato konkūre,
tokiam duetui skiriama + 20 baudos taškų prie prasčiausiai pasirodžiusio įskaitinio Lietuvos dueto,
kuris pabaigė maršrutą, rezultato. Jeigu duetas, prieš jį eliminuojant ar raiteliui atsisakius tęsti
pasirodymą turėjo daugiau baudos taškų nei prasčiausiai pasirodęs duetas, kuris pabaigė maršrutą,
tai 20 baudos taškų bus pridedama prie baudos taškų, kuriuos raitelis buvo surinkęs prieš jį
eliminuojant ar atsisakius tęsti pasirodymą. T.y. jeigu prasčiausiai pasirodęs Lietuvos duetas, kuris
kovoja dėl čempiono titulo, surinko 16 baudos taškų, tai eliminuotam duetui bus skiriami 36 baudos
taškai. Šis duetas nepraranda teisės dalyvauti trečiajame – finaliniame Čempionato konkūre.
28.7.4. Pirmojo čempionato konkūro starto protokolas paruošiamas atsitiktine tvarka atsižvelgiant į tai, kad
įskaitinis raitelio žirgas privalo startuoti prieš neįskaitinius.
28.8.

Antrasis čempionato konkūras

28.8.1. Antrasis Čempionato konkūras vykdomas pagal Specialaus dviejų fazių konkūro taisykles – FEI Art.
274.2.5.
28.8.2. Antrajame čempiopnato konkūre judėjimo greitis – 350 m/min, o kliūčių aukštis siekia:
Raitelių mėgėjų I grupei – 85 cm
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Raitelių mėgėjų II grupei – 100 cm
Raitelių mėgėjų III grupė – 115 cm.
28.8.3. Antrajame Čempionato konkūre įskaitiniai duetai startuoja reverso tvarka pagal pirmojo konkūro
rezultatus. Jeigu du ar daugiau duetų pirmajame konkūre užėmė tą pačią vietą, tai starto protokole
jie išlaikys tą pačią starto tvarką vienas kito atžvilgiu kaip ir pirmajame konkūre.
28.8.4. Antrajame čempionato konkūre dueto gauti baudos taškai bus pridedami prie baudos taškų, gautų
pirmajame čempionato konkūre ir taip sudaroma bendra Čempionato dviejų dienų klasifikacija.
28.8.5. Jeigu duetas buvo eliminuotas arba atsisakė tęsti pasirodymą antrajame čempionato konkūre, tai
toks duetas praranda teisę kovoti dėl Čempiono titulo, tokio dueto rezultatas bendroje Čempionato
klasifikacijoje atitinkamai bus ELIM (eliminacija) arba RET (atsisakė tęsti pasirodymą). Šis duetas
nepraranda teisės dalyvauti trečiajame – finaliniame Čempionato konkūre ir kovoti dėl konkūro prizo.
28.9.

Trečiasis čempionato konkūras - Finalas

28.9.1. Trečiasis čempionato konkūras vykdomas pagal laiką, lentelę A – FEI Art. 238.2.1 su vienu
persirungimu pagal lentelę A esant lygiosioms dėl I-III Čempionato vietos.
28.9.2. Trečiajame čempiopnato konkūre judėjimo greitis – 350 m/min, o kliūčių aukštis siekia:
Raitelių mėgėjų I grupei – 90 cm
Raitelių mėgėjų II grupei – 105 cm
Raitelių mėgėjų III grupė – 120 cm.
28.9.3. Finaliniame čempionato konkūre raiteliai startuoja reverso tvarka pagal bendrą Čempionato dviejų
dienų klasifikaciją. Jeigu du ar daugiau raitelių po antrojo konkūro turi vienodą baudos taškų skaičių,
tai starto protokole jie išlaikys tą pačią starto tvarką vienas kito atžvilgiu kaip ir antrajame konkūre.
28.9.4. Trečiajame konkūre dueto gauti baudos taškai yra pridedami prie baudos taškų, gautų pirmajame ir
antrajame čempionato konkūre, taip sudarant bendrą Čempionato klasifikaciją.
28.9.5. Finaliniame konkūre dėl Čempiono titulo gali kovoti raiteliai, kurie dalyvavo pirmajame čempionato
konkūre (nepaisant to ar jį pabaigė ar ne) ir pabaigė antrąjį čempionato konkūrą, t.y. nebuvo
eliminuoti ir neatsisakė tęsti pasirodymo.
28.9.6. Jeigu duetas buvo eliminuotas arba atsisakė tęsti pasirodymą trečiajame konkūre, tokio dueto
rezultatas bendroje Čempionato klasifikacijoje atitinkamai bus ELIM (eliminacija) arba RET (atsisakė
tęsti pasirodymą).
28.10.

Čempionas išaiškinamas pagal bendrą klasifikaciją po trijų čempionato konkūrų (pirmojo
konkūro baudos taškai + antrojo konkūro baudos taškai + trečiojo konkūro pagrindinio rato baudos
taškai). Esant lygiosioms dėl I-III Čempionato vietos, vykdomas persirungimas pagal lentelę A.
Čempionu bei II/III vietos prizininku tampa tas raitelis, kuris parodė geresnį rezultatą persirungime
pagal baudos taškus ir laiką. Persirungiantys raiteliai vienas kito atžvilgiu startuoja ta pačia tvarka
kaip trečiajame konkūre. Jeigu ir tuo atveju rezultatas yra lygus, tuomet vykdomas papildomas
persirungimas pagal lentelę A. Esant vienodam rezultatui po šio persirungimo, raiteliams skiriama ta
pati vieta.

28.11.

Neįskaitiniai duetai

28.11.1. Čempionate neįskaitiniai duetai rungiasi tik dėl konkūro prizo.
28.11.2. Neįskaitiniai duetai gali dalyvauti visuose (pirmajame, antrajame, trečiajame) šios užskaitos
čempionato konkūruose.
28.11.3. Sudarant starto protokolus neįskaitinių duetų starto pozicijos turėtų sudaryti kuo patogesnes sąlygas
startuoti Lietuvos raiteliams, kovojantiems dėl čempiono titulo.
28.12.

Užsienio duetai

28.12.1. Čempionate užsienio duetai rungiasi tik dėl konkūro prizo.
28.12.2. Užsienio duetai gali dalyvauti visuose (pirmajame, antrajame, trečiajame) šios užskaitos čempionato
konkūruose.
28.12.3. Sudarant starto protokolus užsienio duetų starto pozicijos turėtų sudaryti kuo patogesnes sąlygas
startuoti Lietuvos raiteliams, kovojantiems dėl čempiono titulo.
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29.

4 METŲ ŽIRGŲ UŽSKAITA
29.1.

4 metų žirgų užskaitoje dalyvauja raiteliai nuo tų kalendorinių metų pradžios, kuriais jiems/joms
sukanka 16 m.

29.2.

Treniruočių konkūras

29.2.1. Treniruočių konkūras vykdomas pagrindinėje aikštėje, per maršrutą, kurį sudaro 8 kliūtys, įskaitant
sistemą. Kiekvienam duetui suteikiama 90 sekundžių. Šio konkūro metu raiteliai gali dėvėti
laisvalaikio jojimo aprangą, tačiau privalomi ilgi jojimo batai, marškinėliai, jojimo kelnės bei šalmas.
29.2.2. Šios užskaitos duetai gali pasirinktinai šokti vieną iš treniruočių konkūrų. Maksimalus treniruočių
konkūro aukštis – iki 100 cm.
29.3.

Pirmasis čempionato konkūras

29.3.1. Pirmasis čempionato konkūras vykdomas pagal FEI Art. 238.1.1 – konkūras ne pagal laiką, lentelė
A, be persirungimo.
29.3.2. Pirmajame čempionato konkūre kliūčių aukštis siekia 95 cm, judėjimo greitis – 325 m/min.
29.3.3. Jeigu duetas buvo eliminuotas arba atsisakė tęsti pasirodymą pirmajame čempionato konkūre, tai
toks duetas praranda teisę kovoti dėl Čempiono titulo. Šis duetas nepraranda teisės dalyvauti
antrajame – finaliniame Čempionato konkūre ir rungtis dėl konkūro prizų.
29.3.4. Pirmojo čempionato konkūro starto protokolas paruošiamas atsitiktine tvarka atsižvelgiant į tai, kad
įskaitinis raitelio žirgas privalo startuoti prieš neįskaitinius.
29.4.

Antrasis čempionato konkūras - Finalas

29.4.1. Antrasis Čempionato konkūras vykdomas su persirungimu, pagal lentelę A – FEI Art. 238.2.2
29.4.2. Trečiojo čempionato konkūro maršrutą sudaro 10 – 12 kliūčių. Šiame konkūre kliūčių aukštis siekia
100 cm, judėjimo greitis – 325 m/min.
29.4.3. Finaliniame Čempionato konkūre įskaitiniai duetai startuoja reverso tvarka pagal pirmojo konkūro
rezultatus. Jeigu du ar daugiau duetų pirmajame konkūre užėmė tą pačią vietą, tai starto protokole
jie išlaikys tą pačią starto tvarką vienas kito atžvilgiu kaip ir pirmajame konkūre.
29.4.4. Jeigu duetas buvo eliminuotas arba atsisakė tęsti pasirodymą trečiajame konkūre, tokio dueto
rezultatas bendroje Čempionato klasifikacijoje atitinkamai bus ELIM (eliminacija) arba RET (atsisakė
tęsti pasirodymą).
29.5.

Čempionas išaiškinamas pagal antrojo finalinio konkūro rezultatus. Čempionu tampa raitelis
užėmęs aukščiausią vietą finaliniame čempionato konkūre. Esant lygiosioms dėl I-III Čempionato
vietos, vykdomas papildomas persirungimas pagal lentelę A. Jeigu ir tuo atveju (po antrojo
persirungimo) rezultatas yra lygus, raiteliams skiriama ta pati vieta.

29.6.

Neįskaitiniai duetai

29.6.1. Čempionate neįskaitiniai duetai rungiasi tik dėl konkūro prizo.
29.6.2. Neįskaitiniai duetai gali dalyvauti visuose (pirmajame, antrajame) šios užskaitos čempionato
konkūruose.
29.6.3. Sudarant starto protokolus neįskaitinių duetų starto pozicijos turėtų sudaryti kuo patogesnes sąlygas
startuoti Lietuvos raiteliams, kovojantiems dėl čempiono titulo.
29.7.

Užsienio duetai

29.7.1. Čempionate užsienio duetai rungiasi tik dėl konkūro prizo.
29.7.2. Užsienio duetai gali dalyvauti visuose (pirmajame, antrajame) šios užskaitos čempionato
konkūruose.
29.7.3. Sudarant starto protokolus užsienio duetų starto pozicijos turėtų sudaryti kuo patogesnes sąlygas
startuoti Lietuvos raiteliams, kovojantiems dėl čempiono titulo.
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30.

5 METŲ ŽIRGŲ UŽSKAITA
30.1.

5 metų žirgų užskaitoje dalyvauja raiteliai nuo tų kalendorinių metų pradžios, kuriais jiems/joms
sukanka 16 m.

30.2.

Visi jaunesni raiteliai, norintys dalyvauti
(info@equestrian.lt). Žiūrėti 15.5 punktą.

30.3.

5 metų žirgų užskaitos čempionato konkūrai privalo būti vykdomi A formatu:

užskaitoje,

privalo

pateikti

prašymą

LŽSF

A formatas
Pirma diena

Išvedimas ir
treniruočių konkūras

Antra diena

I-asis konkūras

Trečia diena

II-asis konkūras

Ketvirta diena

Poilsio diena

Penkta diena

Finalas ir
paguodos konkūras

30.4.

Treniruočių konkūras

30.4.1. Treniruočių konkūras vykdomas pagrindinėje aikštėje, per maršrutą, kurį sudaro 8 kliūtys, įskaitant
sistemą. Kiekvienam duetui suteikiama 90 sekundžių. Šio konkūro metu raiteliai gali dėvėti
laisvalaikio jojimo aprangą, tačiau privalomi ilgi jojimo batai, marškinėliai, jojimo kelnės bei šalmas.
30.4.2. Šios užskaitos duetai gali pasirinktinai šokti vieną iš treniruočių konkūrų. Maksimalus treniruočių
konkūro aukštis – iki 120 cm.
30.1.

Pirmasis čempionato konkūras

30.1.1. Pirmasis čempionato konkūras vykdomas pagal Specialaus dviejų fazių konkūro taisykles – FEI Art.
274.2.5.
30.1.2. Pirmojo čempionato konkūro maršrutą sudaro 11 – 13 kliūčių, kaip to reikalauja FEI Art. 274.2.5.
Šiame konkūre kliūčių aukštis siekia 115 cm, judėjimo greitis – 350 m/min.
30.1.3. Pirmajame kvalifikaciniame konkūre kvalifikaciniai taškai bus skiriami tiems duetams, kurie
sėkmingai pabaigė maršrutą (nebuvo eliminuoti, neatsisakė tęsti maršruto). Kiekvieno kvalifikacinio
konkūro nugalėtojas gaus vienu tašku daugiau nei įskaitinių duetų skaičius pirmajame
kvalifikaciniame konkūre, antroji vieta gaus dviem taškais mažiau nei nugalėtojas ir taip toliau.
I vieta – dalyvių skaičius +1 // II vieta – dalyvių skaičius -1 // III vieta – dalyvių skaičius -2 ir t.t.
Jeigu du, ar daugiau, duetų užima tą pačia vietą, čempionato taškų skaičius už tas vietas yra
sudedamas ir padalinamas po lygiai visiems duetams. Šie taškai bus apvalinami pagal įprastas
apvalinimo taisykles: 0.49 ir mažiau = 0, 0.5 ir daugiau = 1.
Pvz.: konkūre dalyvavo 20 dalyvių, I vieta gaus 21 tašką, antroji 19, trečioji 18 ir t.t. Jeigu du, ar
daugiau, duetų užima tą pačia vietą, kvalifikacinių taškų skaičius už tas vietas yra sudedamas ir
padalinamas po lygiai visiems duetams.
30.1.4. Pirmojo čempionato konkūro starto protokolas paruošiamas atsitiktine tvarka atsižvelgiant į tai, kad
įskaitinis raitelio žirgas privalo startuoti prieš neįskaitinius.
30.1.5. Jeigu duetas buvo eliminuotas arba atsisakė tęsti pasirodymą antrajame čempionato konkūre, tai
toks duetas praranda teisę kovoti dėl Čempiono titulo, tokio dueto rezultatas bendroje Čempionato
klasifikacijoje atitinkamai bus ELIM (eliminacija) arba RET (atsisakė tęsti pasirodymą).
30.2.

Antrasis čempionato konkūras

30.2.1. Antrasis Čempionato konkūras vykdomas pagal Specialaus dviejų fazių konkūro taisykles – FEI Art.
274.2.5.
30.2.2. Antrojo čempionato konkūro maršrutą sudaro 11 – 13 kliūčių, kaip to reikalauja FEI Art. 274.2.5.
Šiame konkūre kliūčių aukštis siekia 115 cm, judėjimo greitis – 350 m/min.
30.2.3. Antrajame Čempionato konkūre įskaitiniai duetai startuoja reverso tvarka pagal pirmojo konkūro
rezultatus. Jeigu du ar daugiau duetų pirmajame konkūre užėmė tą pačią vietą, tai starto protokole
jie išlaikys tą pačią starto tvarką vienas kito atžvilgiu kaip ir pirmajame konkūre.
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30.2.4. Antrajame kvalifikaciniame konkūre kvalifikaciniai taškai bus skiriami tiems duetams, kurie sėkmingai
pabaigė maršrutą (nebuvo eliminuoti, neatsisakė tęsti maršruto). Kiekvieno kvalifikacinio konkūro
nugalėtojas gaus vienu tašku daugiau nei įskaitinių duetų skaičius pirmajame kvalifikaciniame
konkūre, antroji vieta gaus dviem taškais mažiau nei nugalėtojas ir taip toliau.
I vieta – dalyvių skaičius +1 // II vieta – dalyvių skaičius -1 // III vieta – dalyvių skaičius -2 ir t.t.
Jeigu du, ar daugiau, duetų užima tą pačia vietą, čempionato taškų skaičius už tas vietas yra
sudedamas ir padalinamas po lygiai visiems duetams. Šie taškai bus apvalinami pagal įprastas
apvalinimo taisykles: 0.49 ir mažiau = 0, 0.5 ir daugiau = 1.
Pvz.: konkūre dalyvavo 20 dalyvių, I vieta gaus 21 tašką, antroji 19, trečioji 18 ir t.t. Jeigu du, ar
daugiau, duetų užima tą pačia vietą, kvalifikacinių taškų skaičius už tas vietas yra sudedamas ir
padalinamas po lygiai visiems duetams.
30.2.5. Antrajame čempionato konkūre dueto gauti kvalifikaciniai taškai bus pridedami prie kvalifikacinių
taškų, gautų pirmajame čempionato konkūre ir taip sudaroma bendra Čempionato dviejų dienų
klasifikacija.
30.2.6. Jeigu duetas buvo eliminuotas arba atsisakė tęsti pasirodymą antrajame čempionato konkūre, tai
toks duetas praranda teisę kovoti dėl Čempiono titulo, tokio dueto rezultatas bendroje Čempionato
klasifikacijoje atitinkamai bus ELIM (eliminacija) arba RET (atsisakė tęsti pasirodymą).
30.3.

Trečiasis čempionato konkūras - Finalas

30.3.1. Trečiasis Čempionato konkūras vykdomas su persirungimu, pagal lentelę A – FEI Art. 238.2.2
30.3.2. Trečiojo čempionato konkūro maršrutą sudaro 11 – 13 kliūčių. Šiame konkūre kliūčių aukštis siekia
120 cm, judėjimo greitis – 350 m/min.
30.3.3. Finalo dalyviai
80% geriausią rezultatą parodžiusių įskaitinių duetų. Dalyvių skaičius finale visada apvalinamas
dalyvių naudai. Jeigu užskaitoje dalyvauja 10 ir mažiau duetų, visi jie gali dalyvauti finale.
30.3.4. Finaliniame čempionato konkūre raiteliai startuoja reverso tvarka pagal bendrą Čempionato dviejų
dienų klasifikaciją. Jeigu du ar daugiau raitelių po antrojo konkūro turi vienodą baudos taškų skaičių,
tai starto protokole jie išlaikys tą pačią starto tvarką vienas kito atžvilgiu kaip ir antrajame konkūre.
30.3.5. Jeigu duetas buvo eliminuotas arba atsisakė tęsti pasirodymą trečiajame konkūre, tokio dueto
rezultatas bendroje Čempionato klasifikacijoje atitinkamai bus ELIM (eliminacija) arba RET (atsisakė
tęsti pasirodymą).
30.3.6. Taškų perskaičiavimas
Po antrojo kvalifikacinio konkūro Čempionato kvalifikaciniai taškai yra paverčiami į baudos taškus.
Duetas su daugiausia kvalifikacinių taškų gauna 0 baudos taškų. Visiems kitiems duetams baudos
taškai yra perskaičiuojami dauginant skirtumą tarp jų surinkų kvalifikacinių taškų ir dueto su
daugiausia kvalifikacinių taškų iš koeficiento 0.5. Šios procedūros metu visi skaičiai po kablelio yra
apvalinami į mažąją pusę.
T.y. jeigu geriausias duetas surinko 40 kvalifikacinių taškų, o antrają vietą bendroje Čempionato
dviejų dienų klasifikacijoje užimantis raitelis turi 38 kvalifikacinius taškus, tai pirmąją vietą užimantis
duetas gaus 0 baudos taškų, o antrąją vietą užimantis duetas gaus (40-38)*0.5 = 2 * 0.5 = 1 baudos
tašką.
30.3.7. Trečiajame konkūre dueto gauti baudos taškai yra pridedami prie baudos taškų paskaičiuotų pagal
26.3.6. punktą ir taip sudarant bendrą Čempionato klasifikaciją.
30.4.

Čempionas išaiškinamas pagal bendrą klasifikaciją po trijų čempionato konkūrų (į baudos
taškus perskaičiuoti pirmojo ir antrojo konkūro kvalifikaciniai taškai + trečiojo konkūro pagrindinio
rato baudos taškai). Esant lygiosioms dėl I-III Čempionato vietos, vykdomas persirungimas pagal
lentelę A. Čempionu bei II/III vietos prizininku tampa tas raitelis, kuris parodė geresnį rezultatą
persirungime pagal baudos taškus ir laiką. Persirungiantys raiteliai vienas kito atžvilgiu startuoja ta
pačia tvarka kaip trečiajame konkūre.

30.5.

Neįskaitiniai duetai

30.5.1. Čempionate neįskaitiniai duetai rungiasi tik dėl konkūro prizo.
30.5.2. Neįskaitiniai duetai gali dalyvauti tik pirmajame ir antrajame šios užskaitos čempionato konkūruose.
30.5.3. Sudarant starto protokolus neįskaitinių duetų starto pozicijos turėtų sudaryti kuo patogesnes sąlygas
startuoti Lietuvos raiteliams, kovojantiems dėl čempiono titulo.
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30.6.

Užsienio duetai

30.6.1. Čempionate užsienio duetai rungiasi tik dėl konkūro prizo.
30.6.2. Užsienio duetai gali dalyvauti visuose pirmajame ir antrajame šios užskaitos čempionato konkūruose.
30.6.3. Finale dalyvauja 80% geriausių užsienio duetų, kvalifikaciniai taškai jiems skaičiuojami ta pačia
tvarka kaip įskaitiniams Lietuvos duetams, skaičiavimams naudojant užsienio duetų skaičių.
30.6.4. Sudarant starto protokolus užsienio duetų starto pozicijos turėtų sudaryti kuo patogesnes sąlygas
startuoti Lietuvos raiteliams, kovojantiems dėl čempiono titulo.

31.

6 METŲ ŽIRGŲ UŽSKAITA
31.1.

6 metų žirgų užskaitoje dalyvauja raiteliai nuo tų kalendorinių metų pradžios, kuriais jiems/joms
sukanka 16 m.

31.2.

Visi jaunesni raiteliai, norintys dalyvauti
(info@equestrian.lt). Žiūrėti 15.5 punktą.

31.3.

6 metų žirgų užskaitos čempionato konkūrai privalo būti vykdomi A formatu:

užskaitoje,

privalo

pateikti

prašymą

LŽSF

A formatas
Pirma diena

Išvedimas ir
treniruočių konkūras

Antra diena

I-asis konkūras

Trečia diena

II-asis konkūras

Ketvirta diena

Poilsio diena

Penkta diena

Finalas ir
paguodos konkūras

31.4.

Treniruočių konkūras

31.4.1. Treniruočių konkūras vykdomas pagrindinėje aikštėje, per maršrutą, kurį sudaro 8 kliūtys, įskaitant
sistemą. Kiekvienam duetui suteikiama 90 sekundžių. Šio konkūro metu raiteliai gali dėvėti
laisvalaikio jojimo aprangą, tačiau privalomi ilgi jojimo batai, marškinėliai, jojimo kelnės bei šalmas.
31.4.2. Šios užskaitos duetai gali pasirinktinai šokti vieną iš treniruočių konkūrų. Maksimalus treniruočių
konkūro aukštis – iki 130 cm.
31.5.

Pirmasis čempionato konkūras

31.5.1. Pirmasis čempionato konkūras vykdomas pagal Specialaus dviejų fazių konkūro taisykles – FEI Art.
274.2.5.
31.5.2. Pirmojo čempionato konkūro maršrutą sudaro 11 – 13 kliūčių, kaip to reikalauja FEI Art. 274.2.5.
Šiame konkūre kliūčių aukštis siekia 120 cm, judėjimo greitis – 350 m/min.
31.5.3. Pirmajame kvalifikaciniame konkūre kvalifikaciniai taškai bus skiriami tiems duetams, kurie
sėkmingai pabaigė maršrutą (nebuvo eliminuoti, neatsisakė tęsti maršruto). Kiekvieno kvalifikacinio
konkūro nugalėtojas gaus vienu tašku daugiau nei įskaitinių duetų skaičius pirmajame
kvalifikaciniame konkūre, antroji vieta gaus dviem taškais mažiau nei nugalėtojas ir taip toliau.
I vieta – dalyvių skaičius +1 // II vieta – dalyvių skaičius -1 // III vieta – dalyvių skaičius -2 ir t.t.
Jeigu du, ar daugiau, duetų užima tą pačia vietą, čempionato taškų skaičius už tas vietas yra
sudedamas ir padalinamas po lygiai visiems duetams. Šie taškai bus apvalinami pagal įprastas
apvalinimo taisykles: 0.49 ir mažiau = 0, 0.5 ir daugiau = 1.
Pvz.: konkūre dalyvavo 20 dalyvių, I vieta gaus 21 tašką, antroji 19, trečioji 18 ir t.t. Jeigu du, ar
daugiau, duetų užima tą pačia vietą, kvalifikacinių taškų skaičius už tas vietas yra sudedamas ir
padalinamas po lygiai visiems duetams.
31.5.4. Pirmojo čempionato konkūro starto protokolas paruošiamas atsitiktine tvarka atsižvelgiant į tai, kad
įskaitinis raitelio žirgas privalo startuoti prieš neįskaitinius.
31.5.5. Jeigu duetas buvo eliminuotas arba atsisakė tęsti pasirodymą antrajame čempionato konkūre, tai
toks duetas praranda teisę kovoti dėl Čempiono titulo, tokio dueto rezultatas bendroje Čempionato
klasifikacijoje atitinkamai bus ELIM (eliminacija) arba RET (atsisakė tęsti pasirodymą).
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31.6.

Antrasis čempionato konkūras

31.6.1. Antrasis Čempionato konkūras vykdomas pagal Specialaus dviejų fazių konkūro taisykles – FEI Art.
274.2.5.
31.6.2. Antrojo čempionato konkūro maršrutą sudaro 11 – 13 kliūčių, kaip to reikalauja FEI Art. 274.2.5.
Šiame konkūre kliūčių aukštis siekia 125 cm, judėjimo greitis – 350 m/min.
31.6.3. Antrajame Čempionato konkūre įskaitiniai duetai startuoja reverso tvarka pagal pirmojo konkūro
rezultatus. Jeigu du ar daugiau duetų pirmajame konkūre užėmė tą pačią vietą, tai starto protokole
jie išlaikys tą pačią starto tvarką vienas kito atžvilgiu kaip ir pirmajame konkūre.
31.6.4. Antrajame kvalifikaciniame konkūre kvalifikaciniai taškai bus skiriami tiems duetams, kurie sėkmingai
pabaigė maršrutą (nebuvo eliminuoti, neatsisakė tęsti maršruto). Kiekvieno kvalifikacinio konkūro
nugalėtojas gaus vienu tašku daugiau nei įskaitinių duetų skaičius pirmajame kvalifikaciniame
konkūre, antroji vieta gaus dviem taškais mažiau nei nugalėtojas ir taip toliau.
I vieta – dalyvių skaičius +1 // II vieta – dalyvių skaičius -1 // III vieta – dalyvių skaičius -2 ir t.t.
Jeigu du, ar daugiau, duetų užima tą pačia vietą, čempionato taškų skaičius už tas vietas yra
sudedamas ir padalinamas po lygiai visiems duetams. Šie taškai bus apvalinami pagal įprastas
apvalinimo taisykles: 0.49 ir mažiau = 0, 0.5 ir daugiau = 1.
Pvz.: konkūre dalyvavo 20 dalyvių, I vieta gaus 21 tašką, antroji 19, trečioji 18 ir t.t. Jeigu du, ar
daugiau, duetų užima tą pačia vietą, kvalifikacinių taškų skaičius už tas vietas yra sudedamas ir
padalinamas po lygiai visiems duetams.
31.6.5. Antrajame čempionato konkūre dueto gauti kvalifikaciniai taškai bus pridedami prie kvalifikacinių
taškų, gautų pirmajame čempionato konkūre ir taip sudaroma bendra Čempionato dviejų dienų
klasifikacija.
31.6.6. Jeigu duetas buvo eliminuotas arba atsisakė tęsti pasirodymą antrajame čempionato konkūre, tai
toks duetas praranda teisę kovoti dėl Čempiono titulo, tokio dueto rezultatas bendroje Čempionato
klasifikacijoje atitinkamai bus ELIM (eliminacija) arba RET (atsisakė tęsti pasirodymą).
31.7.

Trečiasis čempionato konkūras - Finalas

31.7.1. Trečiasis Čempionato konkūras vykdomas su persirungimu, pagal lentelę A – FEI Art. 238.2.2
31.7.2. Trečiojo čempionato konkūro maršrutą sudaro 11 – 13 kliūčių. Šiame konkūre kliūčių aukštis siekia
130 cm, judėjimo greitis – 350 m/min.
31.7.3. Finalo dalyviai
80% geriausią rezultatą parodžiusių įskaitinių duetų. Dalyvių skaičius finale visada apvalinamas
dalyvių naudai. Jeigu užskaitoje dalyvauja 10 ir mažiau duetų, visi jie gali dalyvauti finale.
31.7.4. Finaliniame čempionato konkūre raiteliai startuoja reverso tvarka pagal bendrą Čempionato dviejų
dienų klasifikaciją. Jeigu du ar daugiau raitelių po antrojo konkūro turi vienodą baudos taškų skaičių,
tai starto protokole jie išlaikys tą pačią starto tvarką vienas kito atžvilgiu kaip ir antrajame konkūre.
31.7.5. Jeigu duetas buvo eliminuotas arba atsisakė tęsti pasirodymą trečiajame konkūre, tokio dueto
rezultatas bendroje Čempionato klasifikacijoje atitinkamai bus ELIM (eliminacija) arba RET (atsisakė
tęsti pasirodymą).
31.7.6. Taškų perskaičiavimas
Po antrojo kvalifikacinio konkūro Čempionato kvalifikaciniai taškai yra paverčiami į baudos taškus.
Duetas su daugiausia kvalifikacinių taškų gauna 0 baudos taškų. Visiems kitiems duetams baudos
taškai yra perskaičiuojami dauginant skirtumą tarp jų surinkų kvalifikacinių taškų ir dueto su
daugiausia kvalifikacinių taškų iš koeficiento 0.5. Šios procedūros metu visi skaičiai po kablelio yra
apvalinami į mažąją pusę.
T.y. jeigu geriausias duetas surinko 40 kvalifikacinių taškų, o antrają vietą bendroje Čempionato
dviejų dienų klasifikacijoje užimantis raitelis turi 38 kvalifikacinius taškus, tai pirmąją vietą užimantis
duetas gaus 0 baudos taškų, o antrąją vietą užimantis duetas gaus (40-38)*0.5 = 2 * 0.5 = 1 baudos
tašką.
31.7.7. Trečiajame konkūre dueto gauti baudos taškai yra pridedami prie baudos taškų paskaičiuotų pagal
27.3.6. punktą ir taip sudarant bendrą Čempionato klasifikaciją.
31.8.

Čempionas išaiškinamas pagal bendrą klasifikaciją po trijų čempionato konkūrų (į baudos
taškus perskaičiuoti pirmojo ir antrojo konkūro kvalifikaciniai taškai + trečiojo konkūro pagrindinio
rato baudos taškai). Esant lygiosioms dėl I-III Čempionato vietos, vykdomas persirungimas pagal
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lentelę A. Čempionu bei II/III vietos prizininku tampa tas raitelis, kuris parodė geresnį rezultatą
persirungime pagal baudos taškus ir laiką. Persirungiantys raiteliai vienas kito atžvilgiu startuoja ta
pačia tvarka kaip trečiajame konkūre.
31.9.

Neįskaitiniai duetai

31.9.1. Čempionate neįskaitiniai duetai rungiasi tik dėl konkūro prizo.
31.9.2. Neįskaitiniai duetai gali dalyvauti tik pirmajame ir antrajame šios užskaitos čempionato konkūruose.
31.9.3. Sudarant starto protokolus neįskaitinių duetų starto pozicijos turėtų sudaryti kuo patogesnes sąlygas
startuoti Lietuvos raiteliams, kovojantiems dėl čempiono titulo.
31.10.

Užsienio duetai

31.10.1. Čempionate užsienio duetai rungiasi tik dėl konkūro prizo.
31.10.2. Užsienio duetai gali dalyvauti visuose pirmajame ir antrajame šios užskaitos čempionato konkūruose.
31.10.3. Finale dalyvauja 80% geriausių užsienio duetų, kvalifikaciniai taškai jiems skaičiuojami ta pačia
tvarka kaip įskaitiniams Lietuvos duetams, skaičiavimams naudojant užsienio duetų skaičių.
31.10.4. Sudarant starto protokolus užsienio duetų starto pozicijos turėtų sudaryti kuo patogesnes sąlygas
startuoti Lietuvos raiteliams, kovojantiems dėl čempiono titulo.

32.

7 METŲ ŽIRGŲ UŽSKAITA
32.1.

7 metų žirgų užskaitoje dalyvauja raiteliai nuo tų kalendorinių metų pradžios, kuriais jiems/joms
sukanka 16 m.

32.2.

Visi jaunesni raiteliai, norintys dalyvauti
(info@equestrian.lt). Žiūrėti 15.5 punktą.

32.3.

7 metų žirgų užskaitos čempionato konkūrai privalo būti vykdomi A formatu:

užskaitoje,

privalo

pateikti

prašymą

LŽSF

A formatas
Pirma diena

Išvedimas ir
treniruočių konkūras

Antra diena

I-asis konkūras

Trečia diena

II-asis konkūras

Ketvirta diena

Poilsio diena

Penkta diena

Finalas ir
paguodos konkūras

32.4.

Treniruočių konkūras

32.4.1. Treniruočių konkūras vykdomas pagrindinėje aikštėje, per maršrutą, kurį sudaro 8 kliūtys, įskaitant
sistemą. Kiekvienam duetui suteikiama 90 sekundžių. Šio konkūro metu raiteliai gali dėvėti
laisvalaikio jojimo aprangą, tačiau privalomi ilgi jojimo batai, marškinėliai, jojimo kelnės bei šalmas.
32.4.2. Šios užskaitos duetai gali pasirinktinai šokti vieną iš treniruočių konkūrų. Maksimalus treniruočių
konkūro aukštis – iki 140 cm.
32.5.

Pirmasis čempionato konkūras

32.5.1. Pirmasis čempionato konkūras vykdomas pagal Specialaus dviejų fazių konkūro taisykles – FEI Art.
274.2.5.
32.5.2. Pirmojo čempionato konkūro maršrutą sudaro 11 – 13 kliūčių, kaip to reikalauja FEI Art. 274.2.5.
Šiame konkūre kliūčių aukštis siekia 130 cm, judėjimo greitis – 350 m/min.
32.5.3. Pirmajame kvalifikaciniame konkūre kvalifikaciniai taškai bus skiriami tiems duetams, kurie
sėkmingai pabaigė maršrutą (nebuvo eliminuoti, neatsisakė tęsti maršruto). Kiekvieno kvalifikacinio
konkūro nugalėtojas gaus vienu tašku daugiau nei įskaitinių duetų skaičius pirmajame
kvalifikaciniame konkūre, antroji vieta gaus dviem taškais mažiau nei nugalėtojas ir taip toliau.
I vieta – dalyvių skaičius +1 // II vieta – dalyvių skaičius -1 // III vieta – dalyvių skaičius -2 ir t.t.
Jeigu du, ar daugiau, duetų užima tą pačia vietą, čempionato taškų skaičius už tas vietas yra
sudedamas ir padalinamas po lygiai visiems duetams. Šie taškai bus apvalinami pagal įprastas
apvalinimo taisykles: 0.49 ir mažiau = 0, 0.5 ir daugiau = 1.
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Pvz.: konkūre dalyvavo 20 dalyvių, I vieta gaus 21 tašką, antroji 19, trečioji 18 ir t.t. Jeigu du, ar
daugiau, duetų užima tą pačia vietą, kvalifikacinių taškų skaičius už tas vietas yra sudedamas ir
padalinamas po lygiai visiems duetams.
32.5.4. Pirmojo čempionato konkūro starto protokolas paruošiamas atsitiktine tvarka atsižvelgiant į tai, kad
įskaitinis raitelio žirgas privalo startuoti prieš neįskaitinius.
32.5.5. Jeigu duetas buvo eliminuotas arba atsisakė tęsti pasirodymą antrajame čempionato konkūre, tai
toks duetas praranda teisę kovoti dėl Čempiono titulo, tokio dueto rezultatas bendroje Čempionato
klasifikacijoje atitinkamai bus ELIM (eliminacija) arba RET (atsisakė tęsti pasirodymą).
32.6.

Antrasis čempionato konkūras

32.6.1. Antrasis Čempionato konkūras vykdomas pagal Specialaus dviejų fazių konkūro taisykles – FEI Art.
274.2.5.
32.6.2. Antrojo čempionato konkūro maršrutą sudaro 11 – 13 kliūčių, kaip to reikalauja FEI Art. 274.2.5.
Šiame konkūre kliūčių aukštis siekia 130 cm, judėjimo greitis – 350 m/min.
32.6.3. Antrajame Čempionato konkūre įskaitiniai duetai startuoja reverso tvarka pagal pirmojo konkūro
rezultatus. Jeigu du ar daugiau duetų pirmajame konkūre užėmė tą pačią vietą, tai starto protokole
jie išlaikys tą pačią starto tvarką vienas kito atžvilgiu kaip ir pirmajame konkūre.
32.6.4. Antrajame kvalifikaciniame konkūre kvalifikaciniai taškai bus skiriami tiems duetams, kurie sėkmingai
pabaigė maršrutą (nebuvo eliminuoti, neatsisakė tęsti maršruto). Kiekvieno kvalifikacinio konkūro
nugalėtojas gaus vienu tašku daugiau nei įskaitinių duetų skaičius pirmajame kvalifikaciniame
konkūre, antroji vieta gaus dviem taškais mažiau nei nugalėtojas ir taip toliau.
I vieta – dalyvių skaičius +1 // II vieta – dalyvių skaičius -1 // III vieta – dalyvių skaičius -2 ir t.t.
Jeigu du, ar daugiau, duetų užima tą pačia vietą, čempionato taškų skaičius už tas vietas yra
sudedamas ir padalinamas po lygiai visiems duetams. Šie taškai bus apvalinami pagal įprastas
apvalinimo taisykles: 0.49 ir mažiau = 0, 0.5 ir daugiau = 1.
Pvz.: konkūre dalyvavo 20 dalyvių, I vieta gaus 21 tašką, antroji 19, trečioji 18 ir t.t. Jeigu du, ar
daugiau, duetų užima tą pačia vietą, kvalifikacinių taškų skaičius už tas vietas yra sudedamas ir
padalinamas po lygiai visiems duetams.
32.6.5. Antrajame čempionato konkūre dueto gauti kvalifikaciniai taškai bus pridedami prie kvalifikacinių
taškų, gautų pirmajame čempionato konkūre ir taip sudaroma bendra Čempionato dviejų dienų
klasifikacija.
32.6.6. Jeigu duetas buvo eliminuotas arba atsisakė tęsti pasirodymą antrajame čempionato konkūre, tai
toks duetas praranda teisę kovoti dėl Čempiono titulo, tokio dueto rezultatas bendroje Čempionato
klasifikacijoje atitinkamai bus ELIM (eliminacija) arba RET (atsisakė tęsti pasirodymą).
32.7.

Trečiasis čempionato konkūras - Finalas

32.7.1. Trečiasis Čempionato konkūras vykdomas su persirungimu, pagal lentelę A – FEI Art. 238.2.2
32.7.2. Trečiojo čempionato konkūro maršrutą sudaro 11 – 13 kliūčių. Šiame konkūre kliūčių aukštis siekia
135 cm, judėjimo greitis – 350 m/min.
32.7.3. Finalo dalyviai
80% geriausią rezultatą parodžiusių įskaitinių duetų. Dalyvių skaičius finale visada apvalinamas
dalyvių naudai. Jeigu užskaitoje dalyvauja 10 ir mažiau duetų, visi jie gali dalyvauti finale.
32.7.4. Finaliniame čempionato konkūre raiteliai startuoja reverso tvarka pagal bendrą Čempionato dviejų
dienų klasifikaciją. Jeigu du ar daugiau raitelių po antrojo konkūro turi vienodą baudos taškų skaičių,
tai starto protokole jie išlaikys tą pačią starto tvarką vienas kito atžvilgiu kaip ir antrajame konkūre.
32.7.5. Jeigu duetas buvo eliminuotas arba atsisakė tęsti pasirodymą trečiajame konkūre, tokio dueto
rezultatas bendroje Čempionato klasifikacijoje atitinkamai bus ELIM (eliminacija) arba RET (atsisakė
tęsti pasirodymą).
32.7.6. Taškų perskaičiavimas
Po antrojo kvalifikacinio konkūro Čempionato kvalifikaciniai taškai yra paverčiami į baudos taškus.
Duetas su daugiausia kvalifikacinių taškų gauna 0 baudos taškų. Visiems kitiems duetams baudos
taškai yra perskaičiuojami dauginant skirtumą tarp jų surinkų kvalifikacinių taškų ir dueto su
daugiausia kvalifikacinių taškų iš koeficiento 0.5. Šios procedūros metu visi skaičiai po kablelio yra
apvalinami į mažąją pusę.
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T.y. jeigu geriausias duetas surinko 40 kvalifikacinių taškų, o antrają vietą bendroje Čempionato
dviejų dienų klasifikacijoje užimantis raitelis turi 38 kvalifikacinius taškus, tai pirmąją vietą užimantis
duetas gaus 0 baudos taškų, o antrąją vietą užimantis duetas gaus (40-38)*0.5 = 2 * 0.5 = 1 baudos
tašką.
32.7.7. Trečiajame konkūre dueto gauti baudos taškai yra pridedami prie baudos taškų paskaičiuotų pagal
28.3.6. punktą ir taip sudarant bendrą Čempionato klasifikaciją.
32.8.

Čempionas išaiškinamas pagal bendrą klasifikaciją po trijų čempionato konkūrų (į baudos
taškus perskaičiuoti pirmojo ir antrojo konkūro kvalifikaciniai taškai + trečiojo konkūro pagrindinio
rato baudos taškai). Esant lygiosioms dėl I-III Čempionato vietos, vykdomas persirungimas pagal
lentelę A. Čempionu bei II/III vietos prizininku tampa tas raitelis, kuris parodė geresnį rezultatą
persirungime pagal baudos taškus ir laiką. Persirungiantys raiteliai vienas kito atžvilgiu startuoja ta
pačia tvarka kaip trečiajame konkūre.

32.9.

Neįskaitiniai duetai

32.9.1. Čempionate neįskaitiniai duetai rungiasi tik dėl konkūro prizo.
32.9.2. Neįskaitiniai duetai gali dalyvauti tik pirmajame ir antrajame šios užskaitos čempionato konkūruose.
32.9.3. Sudarant starto protokolus neįskaitinių duetų starto pozicijos turėtų sudaryti kuo patogesnes sąlygas
startuoti Lietuvos raiteliams, kovojantiems dėl čempiono titulo.
32.10.

Užsienio duetai

32.10.1. Čempionate užsienio duetai rungiasi tik dėl konkūro prizo.
32.10.2. Užsienio duetai gali dalyvauti visuose pirmajame ir antrajame šios užskaitos čempionato konkūruose.
32.10.3. Finale dalyvauja 80% geriausių užsienio duetų, kvalifikaciniai taškai jiems skaičiuojami ta pačia
tvarka kaip įskaitiniams Lietuvos duetams, skaičiavimams naudojant užsienio duetų skaičių.
32.10.4. Sudarant starto protokolus užsienio duetų starto pozicijos turėtų sudaryti kuo patogesnes sąlygas
startuoti Lietuvos raiteliams, kovojantiems dėl čempiono titulo.

VII SKYRIUS MAŽOJO RATO KONKŪRŲ REIKALAVIMAI
33.

VAIKAI (MAŽASIS RATAS)
33.1.

Vaikų mažojo rato konkūruose dalyvauja raiteliai nuo tų kalendorinių metų pradžios, kuriais
jiems/joms sukanka 10 m. iki pabaigos tų kalendorinių metų, kuriais jiems/joms sukanka 14 m. (t.y.
tais kalendoriniais metais neturi sukakti 15 m.).

33.2.

Vaikų mažojo rato raiteliai šiuose konkūruose gali dalyvauti su 6 m. ir vyresniais žirgais.

33.3.

Raiteliai norintys dalyvauti vaikų mažojo rato konkūruose su 5 m. žirgais privalo pateikti prašymą
LŽSF (info@equestrian.lt). Žiūrėti 15.4 punktą.

33.4.

Vaikų mažojo rato konkūruose gali dalyvauti visi Lietuvos ir užsienio valstybių raiteliai. Lietuvos
raiteliai rungiasi dėl prizų ir gerausio raitelio titulo, o užsienio raiteliai rungiasi tik dėl konkūro prizo.

33.5.

Raitelis vaikų mažojo rato konkūruose gali dalyvauti su vienu įskaitiniu žirgu. Su papildomais
neįskaitiniais žirgais raitelis gali kovoti tik dėl konkretaus konkūro prizo. Įskaitinis raitelio žirgas turi
būti nurodytas paraiškoje prieš pirmąjį dueto startą ir konkūre privalo startuoti pirmiau už
neįskaitinius žirgus.

33.6.

Treniruočių konkūras

33.6.1. Treniruočių konkūras vykdomas pagrindinėje aikštėje, per maršrutą, kurį sudaro 8 kliūtys, įskaitant
sistemą. Kiekvienam duetui suteikiama 90 sekundžių. Šio konkūro metu raiteliai gali dėvėti
laisvalaikio jojimo aprangą, tačiau privalomi ilgi jojimo batai, marškinėliai, jojimo kelnės bei šalmas.
33.6.2. Šie duetai gali pasirinktinai šokti vieną iš treniruočių konkūrų. Maksimalus treniruočių konkūro aukštis
– iki 100 cm.
33.7.

Pirmasis konkūras

33.7.1. Pirmasis konkūras vykdomas pagal Specialaus dviejų fazių konkūro taisykles – FEI Art. 274.2.5.
33.7.2. Pirmojo konkūro maršrutą sudaro 11 – 13 kliūčių, kaip to reikalauja FEI Art. 274.2.5. Šiame konkūre
kliūčių aukštis siekia 90 cm, judėjimo greitis – 350 m/min.
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33.7.3. Pirmojo konkūro starto protokolas paruošiamas atsitiktine tvarka atsižvelgiant į tai, kad įskaitinis
raitelio žirgas privalo startuoti prieš neįskaitinius.
33.8.

Antrasis konkūras

33.8.1. Antrasis konkūras vykdomas pagal FEI Art. 238.2.1 – konkūras pagal laiką, lentelė A, be
persirungimo.
33.8.2. Šiame konkūre kliūčių aukštis siekia 95 cm, judėjimo greitis – 350 m/min.
33.8.3. Antrajame konkūre įskaitiniai duetai startuoja reverso tvarka pagal pirmojo konkūro rezultatus. Jeigu
du ar daugiau duetų pirmajame konkūre užėmė tą pačią vietą, tai starto protokole jie išlaikys tą pačią
starto tvarką vienas kito atžvilgiu kaip ir pirmajame konkūre.
33.9.

Trečiasis konkūras - Finalas

33.9.1. Trečiasis konkūras vykdomas su persirungimu, pagal lentelę A – FEI Art. 238.2.2
33.9.2. Šiame konkūre kliūčių aukštis siekia 100 cm, judėjimo greitis – 350 m/min.
33.9.3. Finaliniame konkūre raiteliai startuoja reverso tvarka pagal bendrą dviejų dienų klasifikaciją. Jeigu
du ar daugiau raitelių po antrojo konkūro turi vienodą taškų skaičių, tai starto protokole jie išlaikys
tą pačią starto tvarką vienas kito atžvilgiu kaip ir antrajame konkūre.
33.10.

Taškų skyrimo tvarka

33.10.1. Visuose mažojo rato konkūruose taškai bus skiriami tiems duetams, kurie sėkmingai pabaigė
maršrutą (nebuvo eliminuoti, neatsisakė tęsti maršruto). Kiekvieno konkūro nugalėtojas gaus vienu
tašku daugiau nei įskaitinių duetų skaičius tame konkūre, antroji vieta gaus dviem taškais mažiau
nei nugalėtojas ir taip toliau.
I vieta – dalyvių skaičius +1 // II vieta – dalyvių skaičius -1 // III vieta – dalyvių skaičius -2 ir t.t.
Jeigu du, ar daugiau, duetų užima tą pačia vietą, čempionato taškų skaičius už tas vietas yra
sudedamas ir padalinamas po lygiai visiems duetams. Šie taškai bus apvalinami pagal įprastas
apvalinimo taisykles: 0.49 ir mažiau = 0, 0.5 ir daugiau = 1.
Pvz.: konkūre dalyvavo 20 dalyvių, I vieta gaus 21 tašką, antroji 19, trečioji 18 ir t.t. Jeigu du, ar
daugiau, duetų užima tą pačia vietą, kvalifikacinių taškų skaičius už tas vietas yra sudedamas ir
padalinamas po lygiai visiems duetams.
33.11.

Geriausias duetas išaiškinamas pagal bendrą klasifikaciją po trijų konkūrų (pirmojo konkūro
taškai + antrojo konkūro taškai + trečiojo konkūro taškai). Esant lygiosioms dėl I-III vietos,
aukštesnė vieta bus skiriama tam duetui, kuris užėmė aukštesnę vietą trečiajame - finaliniame
konkūre.

33.12.

Neįskaitiniai duetai

33.12.1. Neįskaitiniai duetai rungiasi tik dėl konkūro prizo.
33.12.2. Neįskaitiniai duetai gali dalyvauti visuose (pirmajame, antrajame, trečiajame) konkūruose.
33.12.3. Sudarant starto protokolus neįskaitinių duetų starto pozicijos turėtų sudaryti kuo patogesnes sąlygas
startuoti Lietuvos raiteliams, kovojantiems dėl geriausio raitelio titulo.
33.13.

Užsienio duetai

33.13.1. Čempionate užsienio duetai rungiasi tik dėl konkūro prizo.
33.13.2. Užsienio duetai gali dalyvauti visuose (pirmajame, antrajame, trečiajame) konkūruose.
33.13.3. Sudarant starto protokolus užsienio duetų starto pozicijos turėtų sudaryti kuo patogesnes sąlygas
startuoti Lietuvos raiteliams, kovojantiems dėl geriausio raitelio titulo.

34.

JAUNIAI (MAŽASIS RATAS)
34.1.

Jaunių mažojo rato konkūruose dalyvauja raiteliai nuo tų kalendorinių metų pradžios, kuriais
jiems/joms sukanka 14 m. iki pabaigos tų kalendorinių metų, kuriais jiems/joms sukanka 18 m. (t.y.
tais kalendoriniais metais neturi sukakti 19 m.).

34.2.

Jaunių mažojo rato raiteliai šiuose konkūruose gali dalyvauti su 6 m. ir vyresniais žirgais.

34.3.

Raiteliai norintys dalyvauti jaunių mažojo rato konkūruose su 5 m. žirgais privalo pateikti prašymą
LŽSF (info@equestrian.lt). Žiūrėti 15.4 punktą.
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34.4.

Jaunių mažojo rato konkūruose gali dalyvauti visi Lietuvos ir užsienio valstybių raiteliai. Lietuvos
raiteliai rungiasi dėl prizų ir gerausio raitelio titulo, o užsienio raiteliai rungiasi tik dėl konkūro prizo.

34.5.

Raitelis jaunių mažojo rato konkūruose gali dalyvauti su vienu įskaitiniu žirgu. Su papildomais
neįskaitiniais žirgais raitelis gali kovoti tik dėl konkretaus konkūro prizo. Įskaitinis raitelio žirgas turi
būti nurodytas paraiškoje prieš pirmąjį dueto startą ir konkūre privalo startuoti pirmiau už
neįskaitinius žirgus.

34.6.

Treniruočių konkūras

34.6.1. Treniruočių konkūras vykdomas pagrindinėje aikštėje, per maršrutą, kurį sudaro 8 kliūtys, įskaitant
sistemą. Kiekvienam duetui suteikiama 90 sekundžių. Šio konkūro metu raiteliai gali dėvėti
laisvalaikio jojimo aprangą, tačiau privalomi ilgi jojimo batai, marškinėliai, jojimo kelnės bei šalmas.
34.6.2. Šie duetai gali pasirinktinai šokti vieną iš treniruočių konkūrų. Maksimalus treniruočių konkūro aukštis
– iki 120 cm.
34.7.

Pirmasis konkūras

34.7.1. Pirmasis konkūras vykdomas pagal Specialaus dviejų fazių konkūro taisykles – FEI Art. 274.2.5.
34.7.2. Pirmojo konkūro maršrutą sudaro 11 – 13 kliūčių, kaip to reikalauja FEI Art. 274.2.5. Šiame konkūre
kliūčių aukštis siekia 105 cm, judėjimo greitis – 350 m/min.
34.7.3. Pirmojo konkūro starto protokolas paruošiamas atsitiktine tvarka atsižvelgiant į tai, kad įskaitinis
raitelio žirgas privalo startuoti prieš neįskaitinius.
34.8.

Antrasis konkūras

34.8.1. Antrasis konkūras vykdomas pagal FEI Art. 238.2.1 – konkūras pagal laiką, lentelė A, be
persirungimo.
34.8.2. Šiame konkūre kliūčių aukštis siekia 110 cm, judėjimo greitis – 350 m/min.
34.8.3. Antrajame konkūre įskaitiniai duetai startuoja reverso tvarka pagal pirmojo konkūro rezultatus. Jeigu
du ar daugiau duetų pirmajame konkūre užėmė tą pačią vietą, tai starto protokole jie išlaikys tą pačią
starto tvarką vienas kito atžvilgiu kaip ir pirmajame konkūre.
34.9.

Trečiasis konkūras - Finalas

34.9.1. Trečiasis konkūras vykdomas su persirungimu, pagal lentelę A – FEI Art. 238.2.2
34.9.2. Šiame konkūre kliūčių aukštis siekia 115 cm, judėjimo greitis – 350 m/min.
34.9.3. Finaliniame konkūre raiteliai startuoja reverso tvarka pagal bendrą dviejų dienų klasifikaciją. Jeigu
du ar daugiau raitelių po antrojo konkūro turi vienodą taškų skaičių, tai starto protokole jie išlaikys
tą pačią starto tvarką vienas kito atžvilgiu kaip ir antrajame konkūre.
34.10.

Taškų skyrimo tvarka

34.10.1. Visuose mažojo rato konkūruose taškai bus skiriami tiems duetams, kurie sėkmingai pabaigė
maršrutą (nebuvo eliminuoti, neatsisakė tęsti maršruto). Kiekvieno konkūro nugalėtojas gaus vienu
tašku daugiau nei įskaitinių duetų skaičius tame konkūre, antroji vieta gaus dviem taškais mažiau
nei nugalėtojas ir taip toliau.
I vieta – dalyvių skaičius +1 // II vieta – dalyvių skaičius -1 // III vieta – dalyvių skaičius -2 ir t.t.
Jeigu du, ar daugiau, duetų užima tą pačia vietą, čempionato taškų skaičius už tas vietas yra
sudedamas ir padalinamas po lygiai visiems duetams. Šie taškai bus apvalinami pagal įprastas
apvalinimo taisykles: 0.49 ir mažiau = 0, 0.5 ir daugiau = 1.
Pvz.: konkūre dalyvavo 20 dalyvių, I vieta gaus 21 tašką, antroji 19, trečioji 18 ir t.t. Jeigu du, ar
daugiau, duetų užima tą pačia vietą, kvalifikacinių taškų skaičius už tas vietas yra sudedamas ir
padalinamas po lygiai visiems duetams.
34.11.

Geriausias duetas išaiškinamas pagal bendrą klasifikaciją po trijų konkūrų (pirmojo konkūro
taškai + antrojo konkūro taškai + trečiojo konkūro taškai). Esant lygiosioms dėl I-III vietos,
aukštesnė vieta bus skiriama tam duetui, kuris užėmė aukštesnę vietą trečiajame - finaliniame
konkūre.

34.12.

Neįskaitiniai duetai

34.12.1. Neįskaitiniai duetai rungiasi tik dėl konkūro prizo.
34.12.2. Neįskaitiniai duetai gali dalyvauti visuose (pirmajame, antrajame, trečiajame) konkūruose.
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34.12.3. Sudarant starto protokolus neįskaitinių duetų starto pozicijos turėtų sudaryti kuo patogesnes sąlygas
startuoti Lietuvos raiteliams, kovojantiems dėl geriausio raitelio titulo.
34.13.

Užsienio duetai

34.13.1. Čempionate užsienio duetai rungiasi tik dėl konkūro prizo.
34.13.2. Užsienio duetai gali dalyvauti visuose (pirmajame, antrajame, trečiajame) konkūruose.
34.13.3. Sudarant starto protokolus užsienio duetų starto pozicijos turėtų sudaryti kuo patogesnes sąlygas
startuoti Lietuvos raiteliams, kovojantiems dėl geriausio raitelio titulo.
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VIII SKYRIUS

BAIGIAMIEJI NUOSTATAI

Raitelis arba jo treneris turi teisę teisėjų kolegijai raštu pateikti apeliaciją, ne vėliau negu 30 minučių iki konkretaus
konkūro pabaigos.
Apeliacija turi būti išnagrinėta vyriausiojo varžybų teisėjo kuo įmanoma greičiau bet ne vėliau kaip tą pačią dieną,
kurią yra gauta apeliacija.
Apie priimtą sprendimą apeliantas informuojamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną.
Negalima teikti apeliacijų prieš teisėjų kolegijos sprendimus, kurie yra galutiniai ir privalomi, tokie kaip:
•

Kai sprendimas yra pagrįstas faktiniu pasirodymo stebėjimu rungties metu ar kai skiriami balai už
pasirodymą;

•

Ar kliūtis buvo mesta; ar žirgas buvo nepaklusnus; ar žirgas atsisakė šokti kliūtį ar žirgas metė kliūtį ją
šokdamas;

•

Ar žirgas ar raitelis nukrito;

•

Ar žirgas sistemoje padarė voltą ar atsisakė ar nusuko nuo kliūties;

•

Užfiksuotas laikas;

•

Ar kliūtis buvo peršokta laiko normoje; ir/ar

•

Ar dueto pasirinktas būdas joti maršrutą buvo dueto klaidos priežastis remiantis taisyklėmis.

Čempionate vadovaujamasi FEI konkūrų taisyklėmis, LŽSF patvirtintomis taisyklėmis, LŽSF Valdybos posėdžių
nutarimais, šiais nuostatais, taip pat patvirtintomis kitomis, varžybų organizavimą ir vykdymą reglamentuojančiomis
taisyklėmis.
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