
LIETUVOS IŠTVERMĖS JOJIMO RAITELIŲ REITINGŲ SUDARYMO 
APRAŠAS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Lietuvos ištvermės jojimo raitelių reitingų sudarymo aprašo (toliau – Aprašas) paskirtis  
– nustatyti Lietuvos ištvermės jojimo raitelių reitingų sudarymo tvarką. 

2. Pagrindinės Apraše vartojamos sąvokos: 
2.1. Lietuvos ištvermės jojimo raitelis –  Lietuvos Respublikos (toliau – LR) pilietybę  

turintis asmuo, startuojantis LR ir kitose valstybėse organizuojamose oficialiose  ištvermės jojimo 
varžybose; 

2.2. Nacionalinės ištvermės jojimo varžybos - valstybinės reikšmės ištvermės jojimo  
varžybos, patvirtintos kiekvienos šalies oficialiame varžybų kalendoriuje arba grafike ir 
organizuojamos pagal atitinkamos šalies nacionalinės federacijos ir Fédération Équestre 
Internationale (toliau – FEI) reikalavimus; 

2.3. Lietuvos ištvermės jojimo čempionatas – ištvermės jojimo varžybos, kurių tikslas  
išsiaiškinti geriausią Lietuvos Respublikos ištvermės jojimo duetą. Čempionatas organizuojamas 
pagal FEI ir Lietuvos žirginio sporto federacijos (toliau - LŽSF) reikalavimus; 

2.4. Tarptautinės ištvermės jojimo varžybos – ištvermės jojimo varžybos, 
kuriose dalyvauja  

raiteliai ir komandos iš įvairių užsienio valstybių. Varžybos organizuojamos pagal FEI 
reikalavimus; 

2.5. Lietuvos ištvermės jojimo varžybų reitingai – Lietuvos ištvermės jojimo raitelių 
metinė  

rezultatų suvestinė; 
2.6. Ištvermės jojimo raitelis mėgėjas – LR pilietybę turintis asmuo, ne jaunesnis nei 21  

metų amžiaus, startuojantis Lietuvoje ir užsienyje vykdomose nacionalinėse IJ varžybose 
distancijose iki 39 kilometrų. Raitelis, anksčiau dalyvavęs ilgesnėse kaip 39 km distancijose, negali 
pretenduoti į mėgėjo kategoriją (nuo paskutinių oficialių varžybų turi būti praėję ne mažiau kaip 3 
kalendoriniai metai). 
 

REITINGŲ SUDARYMO TVARKA 
 

3. Už kiekvienas varžybas tenkantys balai skaičiuojami taip: 
3.1. Prie sėkmingai įveikto kilometražo, pritaikius varžybų lygį atitinkantį 

koeficientą,  pridedamas aplenktų pasirinktoje užskaitoje dalyvių skaičius; 
3.2. Varžybų, kuriose dalyvauja 5 ar mažiau dalyvių, kilometražui taikomas 0,5 

koeficientas; 
3.3. Kilometražui taikomi koeficientai, atsižvelgiant į varžybų lygį: 

3.3.1. nacionalinės varžybos – 1 (LTU-1*); 
3.3.2. LR čempionatas – 1,5 (LTU-CH); 
3.3.3. CEI/CEIYJ1* - 2; 
3.3.4. CEI/CEIYJ2* - 3; 
3.3.5. CEI3* - 4; 
3.3.6. CEI3* (Europos ir pasaulio čempionatai) - 5. 

3.4. Jei varžybos komandinės, reitingams skaičiuoti imami kiekvieno dueto individualūs 
rezultatai. 

4. Aukščiausią poziciją reitinguose užima raitelis, surinkęs daugiausiai balų. 
5. Visi dalyviai reitinguose skirstomi į tris amžiaus grupes ir vieną mėgėjų raitelių grupę, 
kurių sumuojami atskiri rezultatai: 



5.1. Suaugusių raitelių grupė – jai priskiriami vyresni nei 21 metų amžiaus raiteliai; 
5.2. Jaunimo raitelių grupė –jai priskiriami raiteliai iki 21 metų amžiaus (imtinai); 

5.3. Vaikų grupė –jai priskiriami raiteliai iki 14 metų amžiaus (imtinai); 
5.4. Mėgėjų grupė – jai priskiriami raiteliai, atitinkantys 2.6. punkte nustatytus reikalavimus. 

6. Reitingai pateikiami tokia forma, kad būtų aišku už kokias varžybas kiek reitingo balų gavo  
kiekvienas raitelis. 

7. Už reitingų sudarymą atsakingas asmuo, kurį siūlo ištvermės jojimo komitetas ir patvirtina  
LŽSF valdyba. 

8. Į reitingus traukiami tik oficialių nacionalinių ir tarptautinių varžybų rezultatai pagal 
atitinkamų federacijų pateiktus protokolus. Užsienio nacionalinėse varžybose dalyvavę sportininkai, 
norintys, kad jų rezultatai būtų įtraukti į reitingus, turi už reitingų skaičiavimą atsakingam asmeniui 
ir/arba LŽSF pateikti tos šalies federacijos patvirtintus protokolus arba elektronines nuorodas, kur 
būtų galima rasti informaciją apie varžybų rezultatus.  

9. Kiekvienų metų reitingai viešinami LŽSF nustatyta tvarka. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

Lietuvos ištvermės jojimo raitelių 
reitingų sudarymo aprašo 

1 priedas 
 
 

Balų skaičiavimo pavyzdys 
 

Jonas Jonaitis 2021 metais dalyvavo trejose varžybose:  
1) nacionalinėse varžybose sėkmingai įveikė 20 km distanciją, aplenkdamas 5 duetus (20+5=25 
balai);  
2) tarptautinėse varžybose sėkmingai įveikė CEI1*100 km distanciją, aplenkdamas 1 duetą 
((100x2)+1=201 balas);  
3) nacionalinėse/tarptautinės varžybose neįveikė pasirinktos distancijos (0 balų);  
4)	dalyvavo nacionalinėse varžybose, 40 km rungtyje, kurioje iš viso varžėsi trys duetai ir jis 
nieko neaplenkė ((40x0,5)+0=20 balų).  
Taigi, Jonas Jonaitis per 2021 metų ištvermės jojimo sezoną iš viso surinko (25+201+0+20) 246 
reitingo balus. 

	

	


