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Visuotinio susirinkimo protokolu
LIETUVOS IŠTVERMĖS JOJIMO RAITELIŲ REITINGŲ SUDARYMO APRAŠAS
Aprašo paskirtis
Aprašas nustato, kaip sudaromi Lietuvos ištvermės jojimo raitelių reitingai.
Pagrindinės sąvokos
Lietuvos ištvermės jojimo raitelis – LR pilietybę turintis asmuo, dalyvaujantis LR ir kitose valstybėse
organizuojamose oficialiose ištvermės jojimo varžybose.
Oficialios ištvermės jojimo varžybos – FEI ir LŽSF patvirtintus reikalavimus atitinkančios ištvermės jojimo
varžybos.
Lietuvos ištvermės jojimo varžybų reitingai – tai Lietuvos ištvermės jojimo raitelių metinė rezultatų
suvestinė.
Sudarymo tvarka
 Už kiekvienas varžybas balai skaičiuojami taip:
1) Prie sėkmingai įveikto kilometražo, pritaikius varžybų lygį atitinkantį koeficientą, pridedamas
aplenktų pasirinktoje užskaitoje dalyvių skaičius;
2) Kilometražui taikomi koeficientai, atsižvelgiant į varžybų lygį:
Nacionalinės varžybos – 1;
LR Čempionatas – 1,2;
Tarptautinės (FEI) varžybos – 1,5.
 Aukščiausią poziciją reitinguose užima raitelis, surinkęs daugiausiai balų.
 Visi dalyviai reitinguose suskirstomi į tris amžiaus grupes, kurioms skelbiami atskiri rezultatai:
1) Suaugusių raitelių grupė – į ją įeina vyresni nei 21 metų amžiaus raiteliai;
2) Jaunimo raitelių grupė – į ją įeina raiteliai iki 21 metų amžiaus (imtinai);
3) Vaikų grupė – į ją įeina raiteliai iki 14 metų amžiaus (imtinai).
 Reitingai pateikiami tokia forma, kad būtų aišku, už kokias varžybas kiek balų gavo/negavo
kiekvienas raitelis.
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Už reitingų sudarymą atsakingas asmuo siūlomas ištvermės jojimo komiteto, tvirtinamas LŽSF
valdybos
Kiekvienų metų reitingai paviešinami ne vėliau kaip per 2 savaites nuo paskutinių oficialių to sezono
varžybų datos, suderinus su raiteliais, startuojančiais tarptautinėse varžybose, ar jie atitinkamą sezoną
nebeplanuoja startuoti tarptautinės varžybose.

Priedas
Balų skaičiavimo pavyzdys
Jonas Jonaitis 2015 m. dalyvavo trijose varžybose: 1) nacionalinėse varžybose sėkmingai įveikė 20 km
distanciją, aplenkdamas 5 duetus (20+5=25 balai); 2) tarptautinėse varžybose sėkmingai įveikė CEI1*80 km
distanciją, aplenkdamas 1 duetą ((80x1,5)+1=121 balas); nacionalinėse/tarptautinės varžybose neįveikė
pasirinktos distancijos (0 balų), taigi Jonas Jonaitis per 2015 metų išvermės jojimo sezoną iš viso surinko
(25+121+0) 146 reitingo balus.

