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REKOMENDACIJA DĖL ČEMPIONATO PRIZŲ 

Šiuo metu Atvirame Lietuvos konkūrų čempionate dėl Čempiono titulo kovojantys raiteliai yra apdovanojami 
piniginiais bei daiktiniais prizais tik konkrečiuose konkūruose. Tuo tarpu Čempionas bei II-III vietos prizininkai yra 
apdovanojami taurėmis, medaliais, rozetėmis, Čempiono žirgui tai pat atitenka poponas, tačiau daiktiniai ar piniginiai 
prizai Čempionato bendroje užskaitoje nėra skiriami. 

Suteikdami reikšmingus prizus tik konkrečiuose konkūruose mes skatiname raitelius siekti pergalės konkūre, o ne 
susikoncentruoti į sportinius tikslus, tai yra Čempiono titulo iškovojimą.  

Todėl, atsižvelgiant į Lietuvos žirginio sporto federacijos 2020-2021 m. veiklą ir tikslus - vaikų konkūrų rinktinės 
suformavimas, o vėliau planuojamas ir kitų amžiaus grupių rinktinių formavimas, bei remiantis EEF (European 
Equestrian Federation) siekiu kelti bendrą lygį regione bei didesnio dėmesio skyrimą jaunų raitelių lygio kėlimui, LŽSF 
konkūrų komitetas Atviro Lietuvos konkūrų čempionato vykdytojui ir organizatoriui rekomenduoja įsteigti prizus 
bendroje Čempionato užskaitoje Čempionui bei II-III vietos prizininkams, galimai sumažinant konkrečių čempionato 
konkūrų prizus.  

Konkūrų komitetas rekomenduoja: 

• Vaikų bei poni klasės žirgų Čempionato užskaitose apdovanoti Čempioną bei II-III vietos prizininkus 
daiktiniais prizais, šie daiktiniai prizai arba jų vertė turėtų būti nurodyti varžybų programoje. 

• Jaunių užskaitoje apdovanoti Čempioną bei II-III vietos prizininkus piniginiais arba daiktiniais prizais. Jeigu 
skiriami daiktiniai prizai, šie daiktiniai prizai arba jų vertė turėtų būti nurodyti varžybų programoje. 

• Jaunimo bei Suaugusiųjų užskaitoje apdovanoti Čempioną bei II-III vietos prizininkus piniginiais prizais. 

• Jaunų žirgų užskaitose apdovanoti Čempioną bei II-III vietos prizininkus piniginiais arba daiktiniais prizais. 
Jeigu skiriami daiktiniai prizai, šie daiktiniai prizai arba jų vertė turėtų būti nurodyti varžybų programoje. 

Laikaintis šių rekomendacijų, raiteliai bus motyvuojami siekti kuo aukštesnių sportinių rezultatų, kadangi Čempiono 
titulo iškovojimas jiems taip pat suteiks ir finansinę naudą. Taip pat užtikrinsime, kad reikšminga Atviro Lietuvos 
konkūrų čempionato prizinio fondo dalis nukeliaus būtent geriausiems mūsų šalies raiteliams – Čempionams bei II-
III vietos prizininkams, kai dabartinėje situacijoje didelė jo dalis nukeliauja neįskaitiniams duetams bei užsienio 
raiteliams. 


