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Lietuvos žirginio sporto ištvermės jojimo teisėjų rengimo ir kvalifikacijos suteikimo 

N U O S T A T A I 

 

I. Bendrosios nuostatos 
Ištvermės jojimo sporto teisėjų ruošimo ir kvalifikacijos suteikimo tvarkos prašas ( toliau  - 
Aprašas ) nustato ištvermės jojimo sporto teisėjų ruošimo ir kvalifikacijos suteikimo tvarką. 
Lietuvos ištvermės jojimo teisėjams suteikiama vieno lygio nacionalinio teisėjo kvalifikacija. 
Nacionalinio lygio ištvermės jojimo varžybų teisėjo kvalifikacija suteikiam, kai įvykdytas šio 
aprašo 4.1, punkto reikalavimas. Kitas, tarptautines aukštesnes kvalifikacijas nacionaliniai 
teisėjai įgyja tik teisėjaudami FEI organizuojamose varžybose ir dalyvaudami teisėjų 
kvalifikacijos kėlimo kursuose FEI nustatya tvarka gavę kvalifikacijas. 

 
II. Teisėjų ruošimo ir kvalifikacijos suteikimo tvarka 

1. Nacionalinės kategorijos ištvermės jojimo teisėjo vardą suteikia Lietuvos žirginio sporto 
federacija, Žirinio sporto asociacijos valdybos teikimu ( pateikus išrašą iš prookolo). 
Nacionalinės kategorijos ištvermės jojimo varžybų teisėjų atestavimas vykdomas kas trys 
metai. 

2. Žirginio sporto asociacijos valdyba parenka kandidatus į nacionalės kategorijs ištvermės 
jojimo teisėjus ir įvertina jų žinias bei sugebėjimus. 

3. Kandidatas, pretenduojantis tapti nacionalinės kategorijos ištvermės jojimo teisėju turi būti 
ne jaunesnis, negu 18 m. 

4. Kandidatas į ištvermės jojimo sporto nacionalinio teisėjo status, privalo: 
4.1. Dirbti Žirginio sporto asociacijos organizuojamose varžybose teisėjo asistentu, ne 

mažiau kaip 3 (trijose) varžybose. 
4.2. Gerai žinoti oficialias FEI taisykles, reglamentuojančias ištvermės jojimą. Taip pat 

žinoti minėtų taisyklių pakeitimus ar papildymus. 
4.3. Būti išklausęs bent vieną oficialų ištvermės jojimo seminarą teisėjams ir turėti apie tai 

pažymą. 
4.4. Žinoti ir mokėti naudotis visais įrengimais ir įranga,kuri naudojama ištvermės jojimo 

treniruočių ir varžybų metu. 
4.5. Žinoti žirgo anatomiją, suprasti apie jo sveikatos stovį. 
4.6. Nuolat kelti savo kvalifikaciją, dalyvaujant kursuose bei seminaruose, rengiamuose FEI 

arba nacionalinių teisėjų, ne rečiau, kaip 1 kart per 2 metus. 
4.7. Teisėjaujant varžybose, vadovautis ištvermės jojimo taisyklėmis, garbingumoo, 

sąžiningumo, princpingumo kriterijais bei principais. 
5. Organizuoti kursus bei seminarus kandidatams į nacionalinius teisėjus gali tik nacionalinės 

kategorijos teisėjai išklausę ne mažiau kaip 1 (vienus) kursus, organizuojamus FEI ir 
turintys oficialų pažymėjimą. 
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