
LIETUVOS ŽIRGINIO SPORTO FEDERACIJOS 

STRATEGINIS PLANAS 

Lietuvos žirginio sporto federacija (toliau – Federacija) yra savarankiška visuomeninė sporto 

organizacija, vienijanti žirginio sporto organizacijas, sportininkus, žirgų sportui nusipelnusius 

asmenis ir veikianti žirginio sporto labui Lietuvoje.  

Federacija atstovauja žirginį sportą Lietuvoje ir užsienyje.  

Federacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

Asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimais, kitais teisės aktais ir savo veiklą grindžia Federacijos įstatais ir Tarptautinės žirginio 

sporto federacijos (FEI) statutais ir reglamentais. Federacija bendradarbiauja su įvairiomis sporto 

organizacijomis Lietuvoje bei užsienyje. 

Žirginis sportas  – viena brangiausių sporto šakų, kurioje varžosi ne vienas sportininkas, tačiau 

sportininkų duetas, iš kurių vienas yra gyvūnas (žirgas), o antras – žmogus. 

 Federacijos tikslas - žirginio sporto organizacijų, sportininkų, žirginiam sportui nusipelniusių 

asmenų vienijimas, visokeriopa pagalba žirgų sportui ir jo populiarinimas, visapusiškas veikimas 

žirginio sporto labui Lietuvoje ir už jos ribų. 

 Federacija siekdama savo tikslų: 

1. prisideda vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės kūno kultūros ir sporto programą; 

2. plėtoja bei populiarina žirgų sportą Lietuvoje; 

3.  plėtoja tarptautinius ryšius; 

4. rūpinasi sportininkų, trenerių, teisėjų, kitų specialistų rr dalyvių teisėmis, teisėtais interesais; 

5. rengia Lietuvos žirginio sporto nacionalinius disciplinų čempionatus ir tarptautines varžybas, 

atstovauja Lietuvos žirginį sportą Pasaulio ir Europos čempionatuose, tarptautinėse 

varžybose,  

Federacijos uždaviniai: 

1. organizuoti nacionalinius visų disciplinų čempionatus; 

2. organizuoti visų disciplinų teisėjų (oficialių asmenų), trenerių, sportininkų mokymus, 

seminarus, kvalifikacijos kėlimo kursus; 

3. prisidėti organizuojant nacionalines ir tarptautines varžybas; 

4. skatinti treniruočių stovyklas; 

5. sudaryti nacionalines rinktines; 

6. skatinti įvairių amžiaus grupių varžybų organizavimą. 

Federacijos planai: 

1. siekti pritraukti daugiau įvairių disciplinų varžybų organizatorių visoje Lietuvos teritorijoje; 

2. padidinti tarptautinių varžybų organizatorių kiekį, siekiant skatinti Lietuvos sportininkų 

dalyvavimą tarptautinėse varžybose; 

3. pritraukti daugiau privačių investuotojų ir rėmėjų ne tik konkrečioms varžyboms remti, tačiau 

ir padėti kartu organizuoti visuomenę įtraukiančius renginius; 

4. populiarinti visas Lietuvoje naudojamas žirginio sporto disciplinas (konkūrus, dailųjį jojimą, 

ištvermės jojimą, trikovę, važiavimą kinkiniais). 


