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Lietuvos žirginio sporto dailiojo jojimo teisėjų – stiaurdų rengimo  

N U O S T A T A I 

 

I. Tikslai ir uždaviniai 
1. Ruošti aukštos kvalifikacijos sporto teisėjus. 

2. Užtikrinti Lietuvoje vydomų žirginio sporto varžybų aukštą teisėjavimo lygį. 
3. Suteikti pagalbą sporto klubams, kitoms žirginio sporto organizacijoms vykdyti sportiness 

varžybas. 
4. Sudaryti sąlygas sporto teisėjams siekti tarptautinio sport teisėjų statuso. 

 
II. Reikalavimai kandidatams 

1. Seminaruose gali dalyvauti visi Lietuvos ir užsienio piliečiai, besidomintys žirginiu sportu ir 
norintys teisėjauti soprtinėse varžybose. 

2. Bet kuri teisėjo kategorija suteikiama ne jaunesniam nei 18 m. kandidatui. 
3. Kandidatai dalyvauja seminaruose ir praktiniam darbe savo sąskaita, yra pilnai atsakingi už 

praktikos planavimą ir organizavimą. 
 

III. Teisėjų kategorijos 

1. Lietuvoje ruošiami Nacionalinės, pirmos ir antros kategorijų sporto teisėjai. 
2. Reikalavimai atskiroms teisėjų – stiuadų kategorijoms: 

2.1. II –os kategorjos teisėjas – gali dirbti stiuardo asistentu nacionalinėse varžybose. 
Kategorija suteikiama išklausius LŽSF rengiamą seminarų ciklą, dirbus stiuardo – 
praktikanto darbą minimum 6 varžybose ir išlaikius egzaminą. 

2.2. I – os kategorijos teisėjas – gali dirbti vyr. Stiuardu nacionalinėse varžybose. 
Kategorija suteikiama II kategorijos stiuardams, dirbusiems stiuardo asistentu 

minimum 6 varžybose, išklausius papildomą LŽSF rengiamą seminarų ciklą ir išklausius 
egzaminą. 

2.3. Nacionalinės kategorijos teisėjas – gali dirbti vyr. Stiuardu nacionalinėse varžybose, 
stiuardo asistentu tarptautinėse varžybose. Kategorija suteikiama I kategorijos 
stiuardams, dirbusiems vyr. Stiuardu minimum 6 varžybose, išklausius papildomą LŽSF 
rengiamą seminarų ciklą ir išklaikius egzaminą. 

 

IV. Rengimo metodika ir licencijos suteikimas 
1. Kandidatai į teisėjus privalo išklausyti LŽSF rengiamą seminarų ciklą, kurį sudaro teorinės 

paskaitos, video medžiagos peržiūros ir praktinis darbas. Priklausomai nuo temos, šiuos 
mokymus veda patyrę nacionalinės ar tarptautimės kategorijos teisėjai bei veterinarijos, 
medicines ir kiti specialistai. Pasibaigus mokymams, kandidaai laiko teorinį ir praktinį 
egzaminą. 

2. Teisėjo kategorija kandidatui suteikia LŽSF patvirtinta komisija, remdamasi egzamino ir 
praktikos vertinimo rezultatais. Reikalavimus aitinkamtiems kandidatams komisija įteikia 
atitinkamos kategorijos konkrečios žirginio sporto šakos teisėjo pažymėjimą. 

3. Teisėjo – stiuardo licencija galioja 3 metus nuo išdavimo. Galiojimo laikui pasibaigus, 
licencija atnaujinama, pateikus duomenis apie kvalifikcijos kėlimą seminaruose, 
mokymuose ir apie praktinį darbą varžybose. Nepriklausomai nuo turimos kategorijos 
galiojimo laiko, teisėjas visuomet gali pretenduoti į aukštesnę kategoriją. 

 

V. Paraiškų teikimo tvarka 
1. Kandidatai, norintys dalyvauti programoje, privalo registruotis pateikdami pirminę paraišką 

LŽSF (Ozo 10A. LT-08200, Vilnius arba info@equestrian.lt) 
2. Užsiregistravę kandidatai gali dirbti teisėjo padėjėjais, stebėti nacionalinės kategorijos 

teisėjų darbą, teisėjauti neakivaizdžiai ir dalyvauti LŽSF rengiamo seminarų ciklo 
paskaitose. 
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3. Užpildytą paraišką su duomenimis apie atliktą praktiką, teikiama LŽSF adresu Ozo 10A. LT-
08200,Vilnius. Kartu su paraiška privalu pateikti rezultatų protokolo kopijas, patvirtinančias 

jojimo patirtį (tik 2 kategorijai) bei atitinkamai kategorijai būtinų rekomendacijų originalus. 
 

VI. Kandidatų ir LŽSF teisės ir pareigos 
1. Pirminę paraišką pateikusiems kandidatams LŽSF teikia informaciją apie Lietuvoje 

vykstančias varžybas, kuriose galima igyti būtinos praktikos, bei seminarų ciklo paskaitų 
laiką ir vietą. 

2. Kandidatai dalyvauja programoje savo sąskaita yra pilnai atsakingi už praktikos planavimą 
ir organizavimą. 
 

VII. Programos laikas ir vieta 
1. Programos trukmė neribojama. Pradžia – 2008 m. vasario 1 d. 
2. Praktinės patirties kandidatai gali igyti tiek Lietuvoje, tiek užsienyje vykstančiose 

varžybose. Seminarų ciklo paskaitos rengiamos įvairiose Lietuvos vietose priklausomai nuo 
esamų techninių galimybių ir kandidatų gyvenamosios vietos. 

 


