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“Komandos” apibrėžimas konkūruose
1. Komandą sudaro 3 “įskaitiniai” raiteliai ir ketvirtas , “neįskaitinis” komandos narys. Komandą gali
sudaryti ir trys raiteliai. Lietuvos “Komandiniame čempionate” komandos nariai šoka dviejų ratų
konkūrą, kur “Komandos” užskaitai imami trys geriausi dviejų ratų rezultatai (viso šeši geriausi
startai iš galimų aštuonių užskaitomi komandai).
2. Įvairaus rango varžybose „Komandos „gali būti sudarytos visoms grupėms ( jaunučiai, jauniai,
jaunimas, mėgėjai...). Lietuvos čempionate vykdomas suaugusių žirgų komandinis konkūras
,kuriame išaiškinama, “Komanda“- Lietuvos suaugusių žirgų čempionė.
3. Komandos narių sudarymo - atrankos principai ( „Komandą“ gali sudaryti ):
3.1. Sportininkai iš to paties klubo - sporto bazės arba žirgyno , arba įmonės, arba miesto, arba
rajono... Komanda privalo turėti pavadinimą, kuriuo registruojasi paraiškoje. Šiuo atveju
vienas sportininkas į komandą gali būti (leidžiama) pakviestas svečio teisėmis ir padėti tokiai
komandai kovoti dėl titulo ( gali būti 3+1, arba 2+1 variantai). Komandos „legionierius“ šiuo
atveju priima jį pakvietusios komandos pavadinimą.
3.2. Sportininkai, kurie susibūrė po vieno rėmėjo (ar rėmėjų grupės) vardu. Šiuo atveju komanda
turi bendrą (rėmėjo) pavadinimą, kuriuo registruojasi paraiškoje, privalo turėti skiriamuosius
komandos ženklus . Privalo būti vienodi pobalniai su Komandos logotipu. Gali būti-vienoda
uniforma ,arba jos dalys (švarkai, šalmai ar pan.).
3.3. Komanda turi savo trenerį arba vadovą, kuris privalo būti įvardintas komandos paraiškoje. Jis
rūpinasi komandos poreikiais viso pasiruošimo varžyboms periodu ,bei pačiose varžybose.
Atstovauja komandos interesus teisėjų ir visose kitose varžybose veikiančiose tarnybose, kur
sprendžiami konkretūs klausimai, susiję su jo komandos reikalais . Komandos sėkmės atveju
(Lietuvos čempionate),komandos vadovas - treneris taip pat apdovanojamas čempiono
medaliu.( Šiuo punktu siekiama eliminuoti galimus atsitiktinius, spontaniškai pasirinktų
asmenų apdovanojimus Čempiono medaliais. Kad „Lietuvos čempionato Čempiono medalis“
turėtų savo „svorį“, būtų garbingas apdovanojimas, kuris įteikiamas tik jo nusipelniusiems
asmenims, įnešusiems savo indėlį į komandos –Čempionės kelią ,siekiant šio garbingo
titulo..)
3.4. „Lietuvos Komandiniame čempionate“ apdovanojami visi keturi (gali būti ir trys) komandos
nariai, bei komandos vadovas-treneris čempionų medaliais. Sidabro ir bronzos medaliais
apdovanojama atitinkamai po keturis antros ir trečios vietų komandos narius ( tačiau jei
komanda startavo tik trise - tada ir apdovanojami trys).

