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NACIONALINIŲ VARŽYBŲ LYGMUO 

 
 Distancija Greitis Žirgų amžius 

1. Iki 39 km 
Lygis L (lengvas) 

10 – 14 km/h Ne jaunesnis nei 4 m.* 
 

2. 40 – 79 km 
Lygis V (vidutiniškas) 

Minimalus 12 km/h 
Maksimalus 16 km/h (CEI 
1* varžybų kvalifikacijai) 

Ne jaunesnis nei 5 m. 

3. 80 – 90 km 
Lygis S (sunkus) 

S lygyje varžybų organizatorius turi 

teisę nustatyti maksimalaus greičio 

apribojimą. 

Minimalus 12 km/h 
Maksimalus 16 km/h (CEI 
1* varžybų kvalifikacijai) 

Ne jaunesnis nei 6 m. 

* žirgui norinčiam startuoti ištvermės jojimo varžybose turi būti suėję 4 metai pagal realią gimimo 

datą 
 

PASTABOS 
1. Duetas nacionalinio lygmens ir/arba tarptautinio lygmens kvalifikaciją gali įgyti 

dalyvaudamas ir užsienio valstybių nacionalinėse varžybose, pateikdamas Lietuvos žirginio 
sporto federacijai (LŽSF) ir Ištvermės jojimo komitetui (IJK) tos šalies nacionalinės federacijos 
patvirtintus dokumentus. 

2. Varžybų nuostatuose turi būti nurodyta, ar tai oficialios varžybos, kurių rezultatai bus 
atitinkamai įskaitomi žirgo ir/ar raitelio kvalifikacijai. Oficialiomis varžybomis laikomos tos, 
kurios a) yra įtrauktos į LŽSF varžybų kalendorių, bei b) pagal IJK reikalavimus jose privalo 
dirbti bent po vieną nacionalinės ar aukštesnės kategorijos teisėją ir veterinarą, teisėjo 
asistentas bei asmuo, atsakingas už laiko apskaitą (viso 4 asmenys). 

3. Varžybose, iki 40 km distancijose, kuriose nėra privalomos LŽSF licencijos raiteliui ir žirgui, 
tačiau jos yra įtrauktos į oficialų LŽSF varžybų kalendorių, rezultatai užskaitomi nacionalinei 
raitelio ir/ar žirgo kvalifikacijai gauti. Rezultatai reitinguojami tik Žirginio sporto asociacijos 
(ŽSA), bet ne oficialiuose LŽSF reitinguose. 

4. Žirgui nacionalinio lygmens kvalifikacija galioja 3 metus. 
5. Raiteliui nacionalinio lygmens kvalifikacija galioja 5 metus. 
6. Duetai, dalyvaujantys varžybose nuo 40 km distancijoje ir norintys kvalifikuotis 

tarptautinėms ištvermės jojimo varžyboms, privalo mokėti LŽSF nustatyto dydžio raitelio ir 
žirgo licencijos mokestį. Jų rezultatai bus pateikiami ir reitinguojami LŽSF ir ŽSA. 

7. Šie nacionalinio lygmens kvalifikaciniai normatyvai turi būti įtraukiami į organizuojamų 
nacionalinių ištvermės jojimo varžybų nuostatus, suteikiant raiteliams aiškią informaciją. 

8. Nacionalinių varžybų rezultatai kaupiami ir saugomi LŽSF.



 

2 
 

 

TARPTAUTINIŲ VARŽYBŲ LYGMUO 

 
PASTABOS 

Duetas, norintis dalyvauti CEI1* varžybose, privalo įvykdyti tokias kvalifikacijas: 

 Raitelis ir žirgas privalo sėkmingai baigti 2 (du) kartus distanciją tarp 40 ir 79 km, ir 2 (du) 

kartus tarp 80 ir 90 km ne didesniu nei 16 km/h greičiu per 24 mėn. laikotarpį. 

 Žirgų kvalifikacija: 
 

Žirgų, siekiančių dalyvauti CEI 1* varžybose, kvalifikacija 

24 mėn. laikotarpis 24 mėn. laikotarpis 

Laikotarpis įvykdyti kvalifikacijai Kvalifikacijos trukmė 
Pavyzdys A Pavyzdys B 

Varžybos, įvykdytos per 
mažiau nei per 12 mėnesių 

Paskutinės varžybos 
įvykdytos daugiau nei per 12 

mėnesių 

Įvykdžius kvalifikaciją, žirgui 

leidžiama dalyvauti CEI1* 24 

mėnesius. Jei per šį 

laikotarpį žirgas nedalyvauja 

CEI1* varžybose, žirgui 

reikės pradėti įgyvendinti 

visą kvalifikaciją iš naujo. 

Žirgui bus leidžiama dalyvauti 
CEI1* varžybose praėjus 12 

mėnesių nuo pirmųjų 
kvalifikacinių varžybų datos 

Žirgui bus leidžiama dalyvauti 
CEI1* varžybose iškart po 
paskutinių kvalifikacinių 

varžybų 

 

Pavyzdys A. 
 
 
 
 
 

Prasideda 24 mėnesių laikotarpis, per kurį leidžiama startuoti CEI1* 

 
 

Pavyzdys B 

Prasideda 24 mėnesių laikotarpis, per kurį leidžiama startuoti CEI1* 
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 Raitelių kvalifikacija: 
 

Raitelių, siekiančių dalyvauti CEI 1* varžybose, kvalifikacija 

Raiteliui leidžiama dalyvauti CEI1* varžybose įvykdžius kvalifikacijos reikalavimus praėjus 6 
mėnesiams nuo pirmųjų kvalifikacinių varžybų dienos. Pavyzdžiui, jei raitelis įvykdė 
kvalifikacijos reikalavimus tarp vasario 1 d. ir kovo 31 d., dalyvauti CEI1* varžybose galės 
po 6 mėnesių skaičiuojant nuo vasario 1 d., t.y. nuo rugpjūčio 1 d. 

 

Įvykdžius kvalifikaciją, raiteliui leidžiama dalyvauti CEI1* 24 mėnesius. Jei per šį laikotarpį 
raitelis nedalyvauja CEI1* varžybose, jam reikės pradėti įgyvendinti kvalifikaciją iš naujo. 

 

 Raitelis ir žirgas gali įgyti kvalifikaciją nebūtinai startuodami kartu. 

 Aukščiau minėtos distancijos (Nacionalinių varžybų lygmens lentelės 3 ir 4 punktai) gali 

būti įveiktos nebūtinai didėjančia tvarka. 

 Žirgai, kurių amžius 8 ir daugiau metų, gali būti kvalifikuojami CEI 1* varžyboms 

(nebūtinai kartu su tuo pačiu raiteliu ), jei jie įveikia min. 240 km per max. 3 nacionalines 

varžybas 36 mėnesių laikotarpyje. 
 

Nuoroda: (https://inside.fei.org/fei/regulations/endurance ) 

https://inside.fei.org/fei/regulations/endurance

