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Dėl prasto oro LTU-3* Konkūrai
Audruvis Champions Tour Final
Indoor Edition perkeliama į 2023
metus.

Lietuvos raiteliai Gruodžio 15 - 18
dienomis vyks į Cavaliada
Poznan Lenkijoje. STARTO
PROTOKOLAI IR REZULTATAI

  
Gruodžio mėnesio renginių grafikas:

LŽSF Valdyba patvirtino 2023 m.
renginių kalendorių, tad susipažinti
su ateinančių metų varžybomis galite
puslapyje: https://www.equestrian.lt/

Kviečiame ir toliau teikti paraiškas
2023 m. LTU1* ir LTU2* varžyboms
vykdyti!

 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. 
 Lapkričio viduryje Lenkijoje vykusiame turnyre –
Cavaliada triumfavo - Sandra Sysojeva & Found Boy -
70,921% įvertinimu laimėjo Intermediate I dailiojo
jojimo rungtį.
 Justina Vanagaitė – su žirgu Nabab muša  Lietuvos
pasiekimų rekordus ir prasiskynė sau kelią į 2023
metų pavasarį Omahoje (JAV) vyksiančiame Pasaulio
taurės finale.

Audruvis Indoor Champions Tour 2022 - IInd stage.
REZULTATAI
Nacionalinės ištvermės jojimo varžybos “Naujadvario
žirgų taurei” laimėti. REZULTATAI

"Cavaliada" turnyre Varšuvoje vykusios varžybos raiteliams
baigėsi su puikiais rezultatais:
  Matas Petraitis su Holle iškovojo antrąją vietą CSI2*-W GP
LR rungtyje, taip pat penktadienį šventė pergalę Puissance
rungtyje su žirgu Nicko P. REZULTATAI
  Gruodžio 10 - 11 dienomis Dabrowka Mala nacionalinėse
varžybose Lenkijoje konkūrų raitelių rezultatai taip pat
džiugino: antrą dieną Irmantas Grikienis ir Hjustacus Omhg
iškovojo dvi pergales 130 cm ir 140 cm aukščio maršrutuose.
REZULTATAI
  Lapkričio mėnesį vyko ir dvi nacionalinės varžybos Lietuvoje: 
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grafikasRezultatų apžvalga
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https://zawodykonne.com/zawody/tarantevents/tour/891
https://www.equestrian.lt/
https://zawodykonne.com/zawody/116/65
https://www.facebook.com/events/627908585673170/?active_tab=discussion
https://zawodykonne.com/zawody/tarantevents/tour/884
https://zawodykonne.com/zawody/jksurobsonow/170
https://www.facebook.com/LTzirginiosportofederacija
https://www.instagram.com/lithuanianequestrianfederation/
https://www.youtube.com/@lietuvoszirginiosportofede9517/videos
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Naujienos ištvermės jojimo komitete - Monika
Gorytė stoja prie komiteto vairo ir renka naują
komandą pasiruošusią vesti ištvermės jojimą
pirmyn.

Lietuvos dailiojo jojimo lyderės veda klinikas
visame Pabaltyje.
 Gruodžio 03/04 dienomis Latvijoje įvyko
dailiojo jojimo klinika su Sandra Sysojeva. O
Lietuvoje lapkritį vyko Agnės Uždavinytės ir
Justinos Vanagaitės rengtas seminaras
„Sėkmės formulė“, kuriame seminaro lektorės
pažvelgė į dailiojo jojimo sportą raitelio ir
teisėjo akimis. Estijoje Lapkričio 26-27
dienomis Justina Vanagaitė vedė dailiojo
jojimo kliniką Estijoje Kildu jojimo sporto
centre. 

2023 metų kovo 3 - 5 dienomis Alvija
Gražulytė ves mokymus gauti konkūrų L1, L2,
L3 teisėjo kategorijai. REGISTRACIJOS
FORMA
 

 Jau trečius metus iš eilės vykdome nuotaikingą,
informatyvią ir bendruomeniškumą skatinančią
LŽSF savaitę. 
  Iškart po didžiųjų metų švenčių Sausio 9 – 12
dienomis kviesime jungtis nuotoliniu būdu į
atviras diskusijas sporto disciplinų temomis,
kviesime išklausyti seminarą LŽSF 1 lygio
stiuardams, kurį ves Simona Šalčiūtė
(REGISTRACIJOS FORMA) bei tiesiogiai
youtube.com kanale  stebėti pokalbius su
stipriausiais šalies raiteliais, grūmais ir vaikų
rinktine. 
  Taip pat skatiname registruotis į antrus metus
iš eilės vykstantį protmūšį. Nugalėtojų ir
prizininkų laukia rėmėjų įsteigti prizai.
(REGISTRACIJOS FORMA)
  O LŽSF savaitės renginį Sausio 13 dieną
vainikuos 90-mečio šventė ir sportininkų
apdovanojimai. 

 Informaciją dėl federacijos savaitės renginių
galite sekti facebook puslapyje.
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Disciplinų naujienos

Federacijos savaitė

www.equestrian.lt

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6LR1S8LGoki5ckVrkka4Qwwd_QU3iZ5Arbn2z6vUPhpUMEZITFQ1QjcySDNKWjI5VFNYTlhSVlFWUi4u
https://forms.gle/MZYy9fv29N8UxqFU9
https://forms.gle/6141ToEy5AB1Qwx86
https://www.facebook.com/events/679940466582618/?active_tab=discussion

