
Naujienlaiškis

LIETUVOS ŽIRGINIO SPORTO FEDERACIJA

Sausio 8 d. LŽSF 1 lygio
konkūrų stiuardų mokymai ir
egzaminas. REGISTRACIJOS
FORMA

Sausio 9 - 13 dienomis vyks
LŽSF savaitės renginiai.
Diskusijos, protmūšis, pokalbiai
su raiteliais, sportininkų
apdovanojimai ir LŽSF 90-mečio
šventė. PROGRAMA

Sausio 28 - 29 d. LTU-3*
konkūrai Audruvis Winter Cup,
Joniškio raj.

  
Sausio mėnesio renginių grafikas:

Lietuvos žirginio sporto federacija
sveikina visą žirginio sporto
bendruomenę su Naujais 2023
metais ir linki didelių pergalių bei
neišblėstančio noro prisidėti prie
žirginio sporto ateities!

 Nors Lietuvos vardas seniai skamba ir užsienio
dailiojo jojimo arenose, tačiau aidas dabar eina kaip
niekad toli. Dvi stipriausios šalies dailiojo jojimo
raitelės, aktyviai dalyvauja tarptautinėse varžybose ir
skina laurus. 
 Gruožio viduryje Lenkijoje vykusiame turnyre –
Cavaliada dvi dienas iš eilės triumfavo - Sandra
Sysojeva & Found Boy - 75,117% įvertinimu laimėjo
Intermediate I dailiojo jojimo rungtį.
Justina Vanagaitė su žirgu Nabab ir toliau muša 
 Lietuvos pasiekimų rekordus, FEI pasaulio reitingų
lentelėje metus užbaigė 51 vietoje.

Konkūrų atstovai savo metus užbaigė paskutinėse
gruodžio mėnesio varžybose "Cavaliada" turnyre
Poznanėje:
  Pirmąją dieną jaunų žirgų rungtyje Kristupas Petraitis su
žirgu Chico užėmė 3 vietą. Penktadienį Andrius Petrovas
šventė pergalę Puissance rungtyje su žirgu Kendis. O
savaitgalį vainikavo Mato Petraičio su žirgu Cornet's
Cloud pergalė CSI3*-W 145 cm. aukščio rungtyje.
REZULTATAI
  Gruodžio 16 d. Riešėje vyko konkūrų varžybos Kalėdoms
artėjant. REZULTATAI
  Taip pat gruodžio 21 dieną vyko Kalėdinė konkūrų šventė
Raudondvaryje, Šeduvos raj. REZULTATAI
  Bei Bendoriuose Jojimo šventė Naujuosius 2023 metus
pasitinkant. REZULTATAI

2023 m. sausis

Mėnesio renginių
grafikasRezultatų apžvalga

Lietuvos Žirginio Sporto Federacija

lithuanianequestrianfederation

Lietuvos Žirginio Sporto Federacija

https://forms.gle/MZYy9fv29N8UxqFU9
https://www.facebook.com/events/679940466582618
https://zawodykonne.com/zawody/tarantevents/tour/891
https://zawodykonne.com/zawody/184/96
https://zawodykonne.com/zawody/213/40
https://zawodykonne.com/zawody/184/92
https://zawodykonne.com/zawody/184/92
https://www.facebook.com/LTzirginiosportofederacija
https://www.instagram.com/lithuanianequestrianfederation/
https://www.youtube.com/@lietuvoszirginiosportofede9517/videos


Naujienlaiškis

LIETUVOS ŽIRGINIO SPORTO FEDERACIJA

Sausio pabaigoje ir vasario pradžioje Agnė
Uždavinytė organizuoja seminarų seriją apie dailųjį
jojimą. Seminarai susidės iš 3 dalių. DAUGIAU
INFORMACIJOS

2023 metų kovo 3 - 5 dienomis Alvija Gražulytė ves
mokymus gauti konkūrų L1, L2, L3 teisėjo
kategorijai. REGISTRACIJOS FORMA
 
2023 metų vienas pagrindinių Lietuvos žirginio
sporto federacijos tikslų yra skatinti Lietuvos jaunąją
konkūristų kartą. Jeigu Tau iki 14 metų ir Tu nori būti
vaikų rinktinės nariu, kviečiam Tave dalyvauti 2023
metais vykstančiose atrankinėse LTU-3* lygio
varžybose, kurių aukštis nuo 110 iki 120 cm.  

Ištvermės jojimo komitetas prisimindamas 2022
metus paskelbė kandidatus skirtingose
nominacijose ir kviečia už juos balsuoti. Nugalėtojai
bus skelbiami LŽSF savaitės metu. BALSAVIMAS

Daugiau informacijos apie disciplinas visada galite
rasti Facebook puslapiuose:
LTU Jumping team
Ištvermės jojimas Lietuvoje
Lietuvos dailiojo jojimo komitetas

10 val. LŽSF 1 lygio konkūrų stiuardų
mokymai ir 13 val. egzaminas

18 val. Pokalbis apie grūmo darbą su Elena
Masaityte
19 val. Video premjera "Diena su Dalia ir
Justina"

16 val. Įvadiniai antidopingo mokymai
17.30 val. Lietuvos augintojų bei raitelių
diskusija apie dailiojo jojimo jauno žirgo
pasirinkimą
19 val. Pokalbis su žirgų osteopatėmis Equus
Sanus

17.30 val. Pokalbis apie grūmo darbą 2 dalis
19 val. Protmūšis 

18 val. "Darom varžybas!" Mokymai varžybų
organizatoriams su Agne Uždavinyte
20 val. Pokalbis su stipriausiais šalies
konkūrų raiteliais

LŽSF 90 - mečio šventė ir raitelių
apdovanojimai

Programa:
Sausio 8 d. (sekmadienis)

Sausio 9 d. (pirmadienis)

Sausio 10 d. (antradienis)

Sausio 11 d. (trečiadienis)

Sausio 12 d. (ketvirtadienis)

Sausio 13 d. (penktadienis)

2023 m. sausis

Disciplinų naujienos

Federacijos savaitė

www.equestrian.lt

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057456617892
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6LR1S8LGoki5ckVrkka4Qwwd_QU3iZ5Arbn2z6vUPhpUMEZITFQ1QjcySDNKWjI5VFNYTlhSVlFWUi4u
https://www.facebook.com/istvermesjojimaslietuvoje
https://www.facebook.com/LTUshowjumping
https://www.facebook.com/istvermesjojimaslietuvoje
https://www.facebook.com/dailiojo.jojimo.komitetas

