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 LŽSF KONKŪRINIO JOJIMO MARŠRUTŲ STATYTOJŲ KURSAI 

NUOSTATAI IR PROGRAMA 
 

1. Vykdymo vieta ir data 
2019 m. rugsėjo 24-26 d. 
Teorinė dalis - viešbutis „Turnė” (adresas – Rūdės g. 9, Šiauliai), praktinė dalis – S.k. „Miražas“. 

 
2. Organizatorius 
Lietuvos žirginio sporto federacija, Raimonda Palionytė, tel. +37068757019, el. p. info@equestrian.lt 

 
3. Kursų lektorius: 
Teodor Sheytanov (BUL) – FEI lygis 3 (maršruto statytojas), FEI lygis 3 (konkūrinio jojimo teisėjas). 

 
4. Kursų dalyviai: 
Kursuose gali dalyvauti nacionalinės kategorijos maršruto statytojai, kandidatai į nacionalinės kategorijos 
maršruto statytojus, teisėjai, treneriai, raiteliai, norintys pagerinti savo konkūrinio jojimo maršruto statymo 
taisyklių suvokimo ir naudojimo įgūdžius. 
 
5. Kursų turinys: 
Kursai skirti padėti: 
* įgyti LŽSF nacionalinę maršruto statytojo kategoriją; 
* turintiems LŽSF nacionalinę maršruto statytojo kategoriją, įgyti reikšmingos patirties ir atnaujinti turimus 
įgūdžius; 
* raiteliams, teisėjams ir treneriams suprasti, kokie reikalavimai yra taikomi tarptautinių (ir nacionalinių) varžybų 
metu.  
Kursai bus skaitomi anglų kalba su vertimu, jei bus poreikis, į lietuvių kalbą.  
Išklausiusiems kursus, bus išduodami pažymėjimai. 

 
6. Paraiškos: 
Visi norintys dalyvauti, turi atsiųsti užpildytą paraišką, iki 2019 m. rugsėjo 16 d.  
Paraišką siųsti: info@equestrian.lt  
 
7. Dalyvavimo mokesčiai: 
Dalyvavimo mokestis – 50 eurų. 
 
8. Dalyvių apgyvendinimas ir maitinimas: 
Apgyvendinimas – būtina rezervuoti ir apmokėti patiems. Viešbutis „Turnė“, tel. nr. +37069879513. 
Maitinimas: 
Pusryčiai įskaičiuoti arba neįskaičiuoti, priklausomai nuo pasirinkto užsakyto kambario tipo. 
Pietūs – organizatoriaus sąskaita.  
Vakarienė – asmeninėmis lėšomis. 
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PROGRAMA 
 

Seminaro pradžia kasdien - 9:00 val.  
Seminaro pabaiga trečią dieną – apie 15:30 val. 
 
Teorinės dalis: 
 
1. Įžanga į maršruto statymą 

2. Aikščių, maniežų tipai ir kokybiniai rodikliai 

3. Kliūčių tipai ir išmatavimai 

4. Maršrutų „linijos“, skirtingi maršrutai skirtingiems konkūrams 

5. Persirungimo maršrutas – kaip jį padaryti saugiu ir įdomiu 

6. Distancijos ir sąryšiai, junginiai 

7. Šokimo fazės 

8. Kliūties ataka 

9. Žirgo regos laukas 

10. Kliūčių konstrukcija – kaip kliūtis padaryti lengvai/sunkiai įveikiamas, naudojant dekoracijas ir turima dizaino 

priemones 

11. Laiko norma 

12. Maršruto statymas jauniems žirgams 

13. Vandens griovys 

14. Varžybų planavimas (maršruto statytojo atžvilgiu) 

15. Nenuspėjami veiksniai 

 
 
Praktinė dalis: 
 
Pirma diena (popietė) – maršruto sudarymas pagal duotus kriterijus 

Pirma diena (vakaro namų darbai) – sudaryti maršrutą pagal nustatytus kriterijus 

 

Antra diena (pirma dalis, rytas) – kaip išmatuoti distancijas ir sąryšius/ junginius 

Antra diena (antra dalis, popietė) – sudaryti maršrutą iš karčių manieže/aikštėje. Su komentarais ir diskusijomis 

Antra diena (vakaras) – namų darbai 

 

Trečia diena – sudaryti maršrutus manieže/aikštėje. Su komentarais ir diskusijomis 

 
 


