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1.
VAIKŲ (RINKTINĖS ŽIRGO) ATRANKOS/VERTINIMO
KRITERIJAI
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Amžius – atitinkantis FEI kriterijus - vaikų užskaitoje gali dalyvauti raiteliai
nuo pradžios kalendorinių metų, kuriais jiem sukanka 12, iki pabaigos
kalendorinių metų, kuriais jiem sukanka 14, t.y. tais metais neturi sukakti
15-a.
Žirgas, atitinkantis FEI nustatytus tinkamumo kriterijus - žirgų minimalus
amžius 6 m. Žirgai, kuriais raiteliai startuoja Europos čempionato vaikų
užskaitoje negali būti dalyvavę Nations Cup ar Grand Prix konkūruose
suaugusiųjų CSIO varžybose einamaisiais ar praeitais metais.
Kandidatai į rinktinės narius turi atitikti minimalius kvalifikacinius
reikalavimus. Kandidatu į rinktinės narius laikomas sportininkas, kuris iki
rinktinės formavimo pradžios pasiekia tokius rezultatus:
Raitelis su tuo pačiu žirgu (į rinktinę kandidatuoja konkretus duetas)
dviejose skirtingose LTU-3* lygio varžybose konkūro pagrindiniame rate
(persirungime nesiskaičiuoja) 120 cm arba aukštesnį maršrutą įveikia
surinkę 0 baudos taškų arba CSI (tarptautinėse) varžybose – ne daugiau
kaip 4 baudos taškus.
Rinktinės treneris galutiniame etape atrenkant kandidatus taip pat vertins
sportininko ir žirgo potencialą, dueto gebėjimą atsiskleisti varžybose,
asmenines savybes, tokias kaip drąsa, nuovoka, jutimas, sąžiningumas ir
pan.

2.

RINKTINĖS TRENERIO ATRANKOS KRITERIJAI

2.1.

Kandidato į trenerius išsilavinimas, trenerio kvalifikacija, darbo su vaikais,
jų treniravimu patirtis.
Anglų (ar kitos užsienio kalbos) kalbos žinios, tarptautinių varžybų patirtis.
Kandidato sportiniai pasiekimai.
Pedagoginiai gabumai (paruošti/ruošiami sportininkai), asmeninės savybės,
gebėjimas vadovauti, komunikuoti, sudominti, motyvuoti, strateginis
mąstymas.
Kandidato, kaip profesionalaus trenerio, karjera. Nuo kada dirba treneriu,
kur dirbo, su kokiais treneriais dalijosi patirtimi, kokį žinių bagažą turi
sukaupęs.
Galimybės išvykti su komanda į ilgalaikes stovyklas, galimybė skirti laiko
treniravimui, varžybų pasiruošimui.

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

3.

TECHNINIAI KLAUSIMAI

3.1.

Su atrinktu treneriu ir LŽSF pasirašoma dvišalė sutartis. Rinktinės trenerio
išlaidas dalinai ar pilnai dengia LŽSF.
Patvirtinus rinktinės trenerį ir su juo pasirašius sutartį, asmuo yra
atsakingas už sportininkų/galimų kandidatų varžybų startų stebėjimą,

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

bendravimą su sportininkų treneriais bei tėvais. Rinktinės treneris stebi
rinktinės narių žirgus, vertina jų galimybes ir potencialą. Rinktinės treneris
skatina potencialiai gabius duetus pasiekti minimalius kvalifikacinius
reikalavimus. Remdamasis šių nuostatų 1 dalies kriterijais ir savomis
įžvalgomis apie dueto potencialą (1.4 punktas) atrenka ir kviečia
pajėgiausius duetus į I rinktinę. Gavus tėvų ir trenerių sutikimą pristato
rinktinę LŽSF Valdybai, kuri tvirtina rinktinės sudėtį. Nuo patvirtinimo
momento duetai sudaro vaikų rinktinės pagrindą (4-8 duetai), iš kurių pagal
esamą geriausią varžybinę formą treneris surenka komandą (3-5 duetai),
kuri vyksta į konkrečias CSIO varžybas ar Europos čempionatą.
Rinktinės treneris stebėdamas situaciją Lietuvoje vykstančiose varžybose
bet kada gali papildyti rinktinę sportininku, kuris yra įvykdęs minimalius
kvalifikacinius reikalavimus. Rinktinės treneris taip pat turi teisę pašalinti
sportininką iš rinktinės, jeigu jis nepateisina lūkesčių, nerodo atitinkamų
rezultatų, nebetenka žirgo arba prasižengia, kitaip pažeidžia sportinę
drausmę.
Rinktinės treneris kartu su LŽSF Valdyba ir konkūrų komitetu gali sudaryti
sąrašą bazių, galinčių priimti rinktinę į treniruočių stovyklas, suteikiant
tinkamas sąlygas treniravimuisi. Jeigu konkrečios bazės nustato mokestį,
jis dengiamas dalyvių asmeninėmis arba rėmėjų lėšomis.
Rinktinės žirgų išlaikymas dengiamas asmeninėmis sportininko lėšomis.
Rinktinės transportas dengiamas asmeninėmis sportininkų arba rėmėjų
lėšomis.

4.

RINKTINĖS APRANGA

4.1.

Rinktinės nariams – sportininkams būtini vienodi varžybiniai švarkai ir
pobalniai žirgams.
Šio inventoriaus įsigijimo išlaidas gali dengti LŽSF.
Rekomenduojama ir kita bendra rinktinės narių apranga – marškinėliai,
striukės, kepuraitės ir pan. Atributikos bei aprangos išlaidos dengiamos
asmeninėmis arba rėmėjų lėšomis.
Logotipo naudojimo taisyklės ant švarkų, pobalnių ir kt. inventoriaus
nurodytos FEI Bendrosiose taisyklėse.
LŽSF logotipo/herbo naudojimas ant visos komandos atributikos nurodytas
LŽSF logotipo naudojimo taisyklėse.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

PRIEDAS NR. 1
RINKTINĖS STOVYKLOS, PASIRUOŠIMO EU ČEMPIONATUI,
VARŽYBOS, EU ČEMPIONATAS 2022
1.1.

Kandidatai į rinktinę turi būti atrinkti iki 2022 m. balandžio mėn.
pabaigos.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

Atrinkus kandidatus į vaikų rinktinę sudaromas komandos pasiruošimo
varžybų grafikas, kuriame nurodomos pasiruošimo stovyklos,
treniruotės, varžybų tvarkaraštis. Pasiruošimo varžybų grafikas
derinamas su LŽSF Valdyba.
Europos čempionatas vyksta: Oliva (ESP) 2022 m. liepos 11-17
dienomis.
Rinktinės nario starto mokesčius komandinėse tarptautinėse varžybose
(CSIO) ir Europos čempionate finansuoja Lietuvos žirginio sporto
federacija (LŽSF). Kitos išlaidos dengiamos asmeninėmis sportininko
arba rėmėjų lėšomis.
Šis priedas gali būti papildomas po vaikų rinktinės sudarymo konkrečiu
pasiruošimo varžybų grafiku.

