
TESTAS (E-5)

Laikas (tik informacijai): 5 min Jojama mokomąja arba lengvąja risčia (jei teste nenurodyta kitaip)

Elementai

B
al

as

Įv
er

ti
n

im
as

T
ai

sy
m

as

K
o

ef
ic

ie
n

ta
s

G
al

u
ti

n
is

 

įv
er

ti
n

im
as

Vertinimo Gairės Pastabos

1. A

X

C

Įjojimas darbo risčia

Sustojimas - nejudrumas - pasisveikinimas

Posūkis dešinėn

10 Tiesumas jojant vidurio linija, 

perėjimai, risčios, sustojimo 

kokybė.

Posūkio ties C kokybė.

2. B 20 m voltas dešinėn 10 Risčios kokybė, volto forma ir 

dydis.

3. KXM

M

Paplatinti risčios žingsnius lengvąja risčia

Darbo risčia

10 Korpuso ir žingsnių 

pailgėjimas, risčios 

taisyklingumas, pusiausvyra, 

tiesumas, perėjimai.

4. E

E

20 m voltas kairėn

Joti tiesiai

10 Risčios kokybė, volto forma ir 

dydis.

5. K

FXH

Vidutinioji žinginė

Krypties keitimas per įstrižainę vidutine 

žingine

10 2 Perėjimo sklandumas, 

žinginės kokybė, tiesumas.

6. C Darbo risčia ir 20 m pusvoltis dešinėn 10 Perėjimo sklandumas, risčios 

kokybė, pusvolčio forma ir 

dydis.

7. I Darbo šuoliavimas iš dešinės kojos ir 

pusantro (1,5) 20 m skersmens volto

10 Perėjimo sklandumas, 

šuoliavimo kokybė, volto 

forma ir dydis.

8. C

CMRB

X

EVKA

Darbo risčia

Darbo risčia

Krypties keitimas

Darbo risčia

10 Perėjimo sklandumas ir 

pusiausvyra, risčios kokybė, 

krypties ir linkimo pakeitimo 

sklandumas.

9. A

A

Darbo šuoliavimas iš kairės kojos ir 20 m 

voltas kairėn

Joti tiesiai

10 Perėjimo sklandumas, 

šuoliavimo kokybė, volto 

forma ir dydis.

10. FM

M

C

Paplatinti šuolius

Darbo šuoliavimas

Darbo risčia

10 Korpuso ir šuolių pailgėjimas, 

šuoliavimo kokybė, tiesumas, 

perėjimai, pusiausvyra

11. HXF

F

Paplatinti risčios žingsnius lengvąja risčia

Darbo risčia

10 Korpuso ir žingsnių 

pailgėjimas, risčios 

taisyklingumas, pusiausvyra, 

tiesumas, perėjimai.

12. A

X

Per vidurio liniją darbo risčia

Sustojimas - nejudrumas - atsisveikinimas

10 Tiesumas jojant vidurio linija, 

sustojimo kokybė.

Išeiti žingine iš aikštelės ties A ilgu 

pavadžiu
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Raitelio Nr.           Raitelio vardas pavardė:                                                    Žirgo vardas:

1. 10

2. 10

3. 10 2

4.1 10 2

4.2 10 2

4.3 10 2

Viso balų: 230

VISO BALŲ: Bendras įvertinimas, %:

Teisėjo parašas:

Bendrieji įvertinimai:

Aliūrai (aliūrų laisvumas ir reguliarumas)

Impulsas (noras judėti pirmyn, energija, žingsnių 

elastingumas, nugaros lankstumas, gebėjimas nešti svorį 

galinėmis kojomis)

 Raitelis (tikslumas, jojimas į kampus)

Pastabos:

Dėmesio! Jei šis testas taikomas joti atskiroms užskaitoms, kuriose dalyvauja tik jauni žirgai, vaikai, poni klasės žirgai ir 

jaunučiai, taikomas toks klaidų vertinimas:

Klaidų vertinimas / procentais

1-a klaida = 0,5 proc. nuo bendro įvertinimo

2-a klaida = 1 proc. nuo bendro įvertinimo

3-a klaida = raitelis šalinimas ir rezultatas 

nefiksuojamas

Klaidų vertinimas / procentais

1-a klaida = 2 proc. nuo bendro įvertinimo

2-a klaida = raitelis šalinimas ir rezultatas

nefiksuojamas

Raitelis (pozicija ir sėdėsena)

Raitelis (pavaldumų taisyklingumas, efektyvumas, 

laisvumas)

Paklusnumas (dėmesys ir pasitikėjimas, harmonija, 

atliekamų elementų lengvumas, žąslų ėmimas, priekio 

lengvumas)


