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PROJEKTAS 

Lietuvos žirginio sporto federacijos valdybos 

2021 m. nutarimu (protokolas Nr.

 ) 

 

 
LIETUVOS ŽIRGINIO SPORTO FEDERACIJOS JOJIMO TRIKOVĖS VARŽYBŲ 

TAISYKLĖS 

 
 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Visos nacionalinės jojimo trikovės varžybos Lietuvos Respublikos teritorijoje turi būti vykdomos 

vadovaujantis FEI jojimo trikovės taisyklėmis (FEI Eventing rules, aktualia redakcija), bei šiomis Lietuvos 

žirginio sporto federacijos Valdybos patvirtintomis jojimo trikovės taisyklėmis (toliau – Varžybų 

taisyklės). Šios taisyklės aprašo tik tuos aspektus, kurie nenumatyti ar skiriasi nuo FEI jojimo trikovės 

taisyklių 

2. Tarptautinės jojimo trikovės varžybos Lietuvos Respublikos teritorijoje turi būti vykdomos 

vadovaujantis FEI (Tarptautinės žirginio sporto federacijos) patvirtintomis jojimo trikovės varžybų 

taisyklėmis. 

3. Kiekvienas raitelis, dalyvaujantis Lietuvos Respublikoje vykstančiose jojimo trikovės varžybose, 

privalo būti susipažinęs su Varžybų taisyklėmis. Jų nežinojimas nepateisina jokių raitelio veiksmų, 

prieštaraujančių šioms taisyklėms. 

4. Visose Lietuvos Respublikoje vykdomose nacionalinėse jojimo trikovės varžybose gali dalyvauti 

raiteliai ir žirgai (toliau abu – duetas) iš užsienio valstybių, jeigu varžybų nuostatai nenumato kitaip. 

Dalyvaudami varžybose, jie turi tokias pačias teises ir pareigas kaip ir Lietuvos duetai, tačiau užsienio šalių 

duetai nesivaržo dėl Lietuvos Respublikos čempiono titulo, jie čempionato užskaitoje varžosi tik dėl 

konkretaus prizo. 

 

II. VARŽYBŲ LYGIAI IR SISTEMA 

 

5. Lietuvos Respublikoje vykdomas jojimo trikovės varžybas sudaro keturi lygiai: pradinis (toliau 

– CCN75), lengvas lygis (toliau – CCN90); vidutinis lygis (toliau – CCN1*); sunkus lygis (toliau CCN2*- 

S (Concours Complet Nationale) - nacionalinės varžybos/trumpas formatas ir CCN2*-L  - nacionalinės 

varžybos/ilgas formatas. 

6. Varžybų organizatoriai privalo pranešti dalyviams apie rengiamų varžybų lygius, formatą ir kitus 

reikalavimus ne mažiau kaip prieš mėnesį iki varžybų pradžios. 

7. CCN1* lygis yra tapatus tarptautiniam CCI1* (Concours Complete Internacionale) lygiui, o 

CCN2* lygis yra tapatus tarptautiniam CCI2* lygiui. Visi lygiai gali būti organizuojami vienos, dviejų arba 

trijų dienų jojimo trikovės formatu. Organizuojant varžybas dviejų arba trijų dienų formatu, kroso rungtis 

vykdoma antrą dieną. Dailiojo jojimo rungtis visais atvejais vykdoma pirmą dieną. Vykdant varžybas vienos 

arba dviejų dienų formatu, rungtys vykdomos šia tvarka –dailusis jojimas, konkūras, krosas. 

8. Lietuvos Respublikos trikovės jojimo suaugusiųjų čempionatas vykdomas tik CCN2* lygiu. 

Organizatorių sprendimu jaunių ir jaunimo čempionato užskaitos gali būti vykdomos CCN1* lygiu. 

9. Lietuvos Respublikos čempionate raitelis dėl čempiono titulo gali varžytis su dviem žirgais. Jeigu 

jis dalyvauja daugiau kaip su dviem žirgais, tai iki dailiojo jojimo starto protokolo sudarymo, privalo 

nurodyti su kuriais žirgais varžysis dėl čempiono titulo. Startas su įskaitiniais žirgais dailiojo jojimo starto 

protokole turi būti įrašomas pirmiau, negu su neįskaitiniais žirgais. 

10. CCN2*-L formatas yra tik trijų dienų trikovės jojimo varžybos, kuriose dailiojo jojimo, kroso ir 

konkūrų rungtys vykdomos šiuo eiliškumu tris dienas: dailiojo jojimo rungtis, krosas, konkūrai (dailiojo 
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jojimo rungtis esant dideliam dalyvių skaičiui gali būti vykdoma dvi dienas – tada varžybos vykdomos 

keturias dienas). Šiame trikovės formate kroso distancijos ilgis ir judėjimo greitis turi atitikti CCI2*-L 

reikalavimus. Taip pat yra privalomi du veterinariniai žirgų patikrinimai, kurių antrasis turi būti trečią dieną 

prieš konkūrų rungtį. 

11. Žirgai nacionalinėse jojimo trikovės varžybose gali startuoti sulaukę 4 metų amžiaus. CCN2* 

lygyje negalima dalyvauti su jaunesniu kaip 5 metų žirgu. 

12. Raiteliai iki 14 metų amžiaus jojimo trikovės varžybose gali dalyvauti tik su raštišku tėvų 

sutikimu. CCN1* ir CCN2* rungtyje gali dalyvauti raiteliai nuo 14 metų. 

13. CCN90 lygio jojimo trikovės varžybose gali būti organizuojama ir atskira Poni klasės žirgų 

užskaita, nustatant Poni klasės žirgų judėjimo greitį distancijose, taip pat Poni klasės žirgų dailiojo jojimo 

testus, o dalyvauti leidžiama nuo 12 m. iki 16 m.. 

14. CCN2* lygiuose dailiojo jojimo rungtyje, raiteliai atlieka tuo metu galiojantį FEI patvirtintą 

CCI2* (A) arba CCI2* (B) dailiojo jojimo testą, pasirinktiną atsižvelgiant į rengiamų varžybų svarbą ir 

pobūdį. 

15. CCN1* lygyje dailiojo jojimo rungtyje, raiteliai atlieka tuo metu galiojantį FEI patvirtintą CCI1* 

dailiojo jojimo testą. 

16. CCN90 ir CCN75 lygiuose dailiojo jojimo rungtyje raiteliai atlieka lengvo lygio dailiojo jojimo 

testą - patvirtintą Lietuvos žirginio sporto federacijos Valdybos. 

17. Jojimo trikovės varžybose ir Lietuvos trikovės jojimo čempionate dailiojo jojimo rungtyje 

teisėjauja vienas arba daugiau teisėjų. Raitelis turi teisę dailiojo jojimo testo rezultatus gauti iki varžybų 

pabaigos. 

18. Kiekvienų varžybų metu, kroso dienos išvakarėse, siekiant užtikrinti saugumą, rekomenduojama 

surengti dalyvių, jų atstovų ir organizatorių susirinkimą, suteikiant teisę dalyviams ir/ar jų atstovams 

pateikti pastabas ir pasiūlymus apie kroso trasą ar atskiras jos kliūtis. 

 
III. KVALIFIKACIJA 

19. Dalyvauti CCN90 lygyje duetas gali dalyvauti be kvalifikacijos t.y. CCN75 lygis nėra 

kvalifikacinis. 

20. Dalyvauti sunkesnio lygio varžybose žirgas, raitelis arba duetas įgyja teisę tik įvykdęs 

kvalifikaciją ne mažiau kaip vieną kartą lengvesniame lygyje. Tarptautinėse varžybose (CCI1* ir CCI2*) 

žirgas, raitelis arba duetas gali dalyvauti tik įvykdęs kvalifikaciją nacionaliniame CCN2* lygyje. 

21. Kvalifikaciniu rezultatu CCN 90 lygyje laikoma: 

20.1. ne daugiau kaip 50 baudos taškų (ne mažiau 50 %) dailiojo jojimo rungtyje; 

20.2. be baudos taškų (už kliūčių šokimą) įveiktas krosas; 

20.3. ne daugiau kaip 75 sekundėmis viršyta optimali kroso laiko norma; 

20.4. ne daugiau kaip 16 baudos taškų konkūrų rungtyje (konkūre viršyta laiko norma 

kvalifikaciniam rezultatui įtakos neturi). 

22. Kvalifikaciniu rezultatu CCN1* ir CCN2* lygiuose laikoma norma, numatyta FEI jojimo 

trikovės taisyklėse CCI2* lygiui (FEI Eventing rules (MER)). Raitelis, žirgas arba duetas, turintys 

kvalifikaciją dalyvauti tarptautinėse CCI2* ar aukštesnio lygio varžybose, gali rungtyniauti bet kurio lygio 

nacionalinėse varžybose, išskyrus CCN75 lygį. 

23. Nacionalinis kvalifikacinis rezultatas galioja dvejus metus (24 mėnesius) nuo kvalifikacijos 

įvykdymo momento. Ši nuostata negalioja raiteliui, žirgui ar duetui jau dalyvaujančiam tarptautinėse CCI 

varžybose, kol galioja FEI jojimo trikovės taisyklėse numatyta kvalifikacija. 

24. Kvalifikacinis rezultatas gali būti įvykdytas ir užsienio šalyse organizuojamose nacionalinėse 

varžybose, jeigu šių varžybų standartai atitinka arba yra aukštesni už Lietuvos Respublikoje esančius 

nacionalinių varžybų lygius (šie rezultatai turi būti pateikti Lietuvos žirginio sporto federacijai, jų 

užregistravimui).
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IV. Dailusis jojimas 

25. Dailiajame jojime kiekvienas žirgas privalo testo metu būti su baltu/smėliniu pobalniu (išskyrus 

atvejus, kai bėga su specifine apranga t.y. policijos, kariuomenės ir pan.) 

26. Dailiojo jojimo schemos metu draudžiama bėgti su apsaugomis / bintais, martingalais, įvairiais 

parišimais, ausų kištukais. Galima naudoti krūtindiržį (pvz.: dėl balno nenuslydimo ir pan.) 

27. Dailiojo jojimo schemos metu draudžiama naudoti steką. 

28. CCN75 ir CCN90 lygyje vietoj darbo risčios galima joti lengvąja risčia. 

29. Dėl galimų žąslų ir kamanų dailiojo jojimo metu žiūrėti taisyklių priede. 

V. KROSAS 

30. Lauko bandymų (kroso) parametrai (dėl nepalankių oro sąlygų judėjimo greitis gali būti mažinamas 

10 m/min.): 

 
 

CCN75 CCN90 CCN1* CCN2*-S CCN2*-L 

Judėjimo greitis 400 - 430 

m/min. 

460 - 480 

m/min. 
500 m/min. 520 m/min. 520 m/min. 

Distancijos ilgis 1000-1500 

m 

1600-2100 

m 

2000-3000 

m 

2600-3120 

m 

3640-4680 

m 

Minimalus šuolių skaičius 8 14 20 25 25 

Maksimalus šuolių skaičius 12 19 25 30 30 

Maksimalus fiksuotų 

kliūčių aukštis 75 cm 90 cm 105 cm 110 cm 110 cm 

Maksimalus žabų aukštis 90 cm 110 cm 125 cm 130 cm 130 cm 

Maksimalus plotis kliūties 
aukščiausiame taške 

70 cm 100 cm 120 cm 140 cm 140 cm 

Maksimalus kliūties plotis 

apatinėje dalyje 
110 cm 150 cm 180 cm 210 cm 210 cm 

Maksimalus atviro griovio 

plotis 
- 180 cm 240 cm 280 cm 280 cm 

Maksimalus žemėjimas 

šokant žemyn 
- 110 cm 140 cm 160 cm 160 cm 

 

31. CCN75 lygyje jeigu yra vandens kliūtis, tai ji privalo būti su alternatyva. 

32. CCN90 lygyje vandens kliūtis gali būti, tačiau nėra privaloma. 

33. Kai kurios kliūčių įveikimo schemos priede. 

VI. KONKŪRAS 

34. Konkūro parametrai: 

 
CCN75 CCN90 CCN1* CCN2*-S CCN2*-L 

Maksimalus kliūčių 

aukštis 
80 cm 100 cm 110 cm 115 cm 

Maksimalus kliūčių plotis 

viršutiniame taške 
- 100 cm 125 cm 135 cm 

Maksimalus kliūčių plotis 

apatiniame taške 
- 130 cm 145 cm 155 cm 

Maksimalus 

judėjimo greitis 300 m/min. 325 m/min. 350 m/min. 350 m/min. 
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Distancijos ilgis Iki 500 m Iki 500 m Iki 600 m Iki 600 m 

Kliūčių skaičius 9-10 9-10 10-11 10-11 

Maksimalus šuolių 

skaičius 
9-10 10 12 13 

 

 

 

Lietuvos žirginio sporto federacijos jojimo 

trikovės varžybų taisyklių priedas 
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KROSO KLIŪČIŲ ŠOKIMO SCHEMOS 
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Dailiojo jojimo priedas 

1. Žąslai gali būti dvigubi sujungti su užapvalintu ar besisukančiu kandikliu. Centrinė dalis turi būti ne didesnė kaip 4,5 

cm. 

2. Banguoti žąslai taip pat leidžiami. 

3. Centrinė žąslų dalis privalo būti tvirta, nebent yra rutuliukas, kuris gali tik suktis. 

4. Draudžiami žąslai, kurie turi valdymo plokšteles, kuriomis sukeliamas didelis spaudimas liežuviui. 

5. Draudžiami žąslai, kurie gali judėti vertikaliai, taip pat žąslų žiedai neturi riboti pavadžių laisvo judėjimo. 

6. Leidžiamos burnos dalys: 

1.  
9.  

2.  

10.

 

3.  
11.  

4.  
12.  

5.  

13.  

6.  
14.  

7.  15.  

8.  16.  
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7. Leidžiamos skruostų dalys: 

1.  7.  

2.  
8.  

3.  9.  

4.  
10.  

5.  
11.  

6.  12.  
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8. Leistinos kamanos: 

 

 

 

 

  

 

 


