
 

LIETUVOS KONKŪRŲ ŽIEMOS ČEMPIONATAS
I etapo programa

UAB „Lietuvos žirgynas“, Žirgų g. 2, Riešės k., Vilniaus r.
2017 m. vasario 16 d.  

 
       Veterinarinė – mandatinė komisija iki 7:30 – 15.00 val.

Varžybų pradžia: 8:00 val. 
 

Konkūras Nr. 1 Trys užskaitos: Poni klasės žirgai, vaikai, Mėgėjų I grupė ir Atvira klasė. 
1A - Poni klasės žirgai 
Art.: 238.2.1; kliūčių aukštis - iki 80 cm. 
Starto mokestis – 15 Eur. 
1B - Vaikų grupė 
Art.: 238.2.1; kliūčių aukštis - iki 80 cm. 
Starto mokestis – 15 Eur. 
1C - Mėgėjų I grupė 
Art.: 238.2.1; kliūčių aukštis - iki 80 cm. 
Starto mokestis – 20 Eur. 
1D – Atvira klasė 
Art.: 238.2.1; kliūčių aukštis - 100 cm.  
Papildoma rungtis (ne čempionato įskaita). Nugalėtojas apdovanojamas taure, žirgai – rozetėmis. 
Piniginiai prizai šiai rungčiai neskiriami. 
Starto mokestis – 20 Eur. 
 
Konkūras Nr. 1-Ž Žemaitukų arklių augintojų asociacijos „Nepriklausomybės“ taurei 
laimėti. Dalyvauja tik žemaitukų veislės žirgai. Art.: 238.2.1.  
Kliūčių aukštis iki 80 cm. 
Papildoma rungtis (ne čempionato įskaita). Nugalėtojas ir prizininkai apdovanojami taurėmis, 
medaliais ir daiktiniais prizais, žirgai – rozetėmis. 
Piniginius prizus šiai rungčiai skiria Žemaitukų arklių augintojų asociacija:

Vieta Piniginis prizas €
I 150
II 100
III 80
IV 50
V 50

Starto mokestis nemokamas. 



 
Konkūras Nr. 2 Trys užskaitos: Mėgėjų II grupė, Mėgėjų III grupė ir Atvira klasė 
2A –  Mėgėjų II grupė 
Art.: 238.2.1; kliūčių aukštis - iki 100 cm. 
Starto mokestis – 20 Eur. 
2B –  Mėgėjų III grupė 
Art.: 238.2.1; kliūčių aukštis - iki 120 cm. 
Starto mokestis – 20 Eur. 
2C - Atvira klasė 
Art.: 238.2.1; kliūčių aukštis - 120 cm.  
Papildoma rungtis (ne čempionato įskaita). Nugalėtojas apdovanojamas taure, žirgai – rozetėmis. 
Piniginiai prizai šiai rungčiai neskiriami. 
Starto mokestis – 20 Eur. 
 
Konkūras Nr. 3  „Nepriklausomybės taurė“ Suaugusieji raiteliai ir jaunimas (bendra užskaita). 
Art.: 238.2.2; kliūčių aukštis – iki 130 cm (jaunimui), 135 cm (suaugusiems). 
Starto mokestis – 25 Eur. 
   
Konkūras Nr. 4 Dvi užskaitos:  Jaunučiai ir 4-5 m. žirgų grupė 
4A – Jaunučių grupė  
Art. 274.5.6; Dviejų fazių (su galimybe joti antroje fazėje), kliūčių aukštis - iki 100 cm. 
Starto mokestis – 20 Eur. 
4B – „Jauno žirgo konkūras“ (dalyvauja 4-5 m. amžiaus žirgai - bendra užskaita) 
Art.: 274.5.6; Dviejų fazių (su galimybe joti antroje fazėje), kliūčių aukštis – iki 100 cm (4 m. 
žirgams), 110 cm (5 m. žirgams). 
Starto mokestis – 20 Eur. 
 
Konkūras Nr. 5 Dvi užskaitos: Jaunių ir 6-7 m. žirgų grupės 
5A – Jaunių grupė 
Art.: 274.5.6; Dviejų fazių (su galimybe joti antroje fazėje), kliūčių aukštis – iki 120 cm. 
Starto mokestis – 20 Eur. 
5B – „Jauno žirgo konkūras“ (dalyvauja 6-7 m. amžiaus žirgai - bendra užskaita) 
Art.: 274.5.6; Dviejų fazių (su galimybe joti antroje fazėje), kliūčių aukštis – iki 120 cm (6 m. 
žirgams), 125 cm (7 m. žirgams). 
Starto mokestis – 20 Eur. 
Kiekvieno konkūro prizinis fondas: 50 proc. nuo surinktų starto mokesčių.  
 
Kiekvienoje užskaitoje į apdovanojimų ceremoniją kviečiami 5 geriausiai pasirodę duetai, o priziniai 
pinigai paskirstomi pagal šią lentelę:  

Vieta Piniginis prizas, %

1 30

2 25

3 20

4 15

5 10



Svarbi informacija: 
OFICIALŪS ASMENYS: 

1. Vyriausiasis varžybų teisėjas – Vytautas Paznanskis.
2. Teisėjas – laikininkas - Vaida Palionytė. 
3. Varžybų sekretorius – Raimonda Palionytė. 
4. Maršrutų dizaineris – Ladas Katinas. 
5. Varžybų stiuardas – Kotryna Meilutė. 
6. Medicinos greitoji pagalba - varžybų metu budintis felčeris. 
7. Veterinarijos gydytojas - Arnoldas Šneideris. tel.: +370 61879769. 

 
TECHNINĖS SĄLYGOS: 

8. Varžybos vyks UAB „Lietuvos žirgynas“ „Vilniaus žirgynas“ skyriaus manieže.
9.  Paraiškas apie dalyvavimą varžybose būtina atsiųsti iki 2017 m. vasario 14 d. adresu 

info@equestrian.lt. Vėliau atsiuntusiems paraiškas bus taikomas dvigubas starto mokestis. 
10. Raiteliui rekomenduojama turėti galiojantį gyvybės draudimo polisą. 
11. Raiteliai ir žirgai privalo turėti 2017 m. LŽSF licencijas (išskyrus žemaitukų veislės arklius ir 

raitelius, startuosiančius konkūre Nr. 1-Ž). Kitu atveju, startuoti nebus leista. 
12. Raiteliai ir žiūrovai - šunų savininkai I etapo metu turi laikytis GYVŪNŲ LAIKYMO 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ (PATVIRTINTA 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 
30-2001 (Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 21 d. 
įsakymo Nr. 30-3963 redakcija)). Raiteliams ir žiūrovams šunis draudžiama vestis į žirgyno 
maniežo vidų, arklides, tribūnas.  

13. Žirgams, neatitinkantiems veterinarinių reikalavimų, startuoti nebus leista. 
14. Informacija dėl gardų – gardai nebus nuomojami. 
15. Netvarkingos paraiškos nebus priimamos. 
16. Kiekvienas raitelis turi su savimi turėti užpildytą vežamo gyvūno važtaraštį, kurio gali 

pareikalauti pateikti veterinarijos gydytojas varžybų vietoje.  
 
Starto mokesčiai mokami iki 2017 m. vasario 14 d. pavedimu (nurodant konkūro numerį ir raitelio 
bei žirgo vardą):
 Lietuvos žirginio sporto federacija 
Įm. kodas: 190738598 
A. s. LT48 7300 0100 9419 9869 
AB „Swedbank“ 
 
Negavus mokėjimo iki nustatyto termino, raiteliui gali būti neleista dalyvauti varžybose. 

Dėl papildomos informacijos teirautis: Raimonda Palionytė info@equestrian.lt, tel. +37068757019 arba
Nemira Stašienė nemira.stasiene@lietuvoszirgynas.lt, tel. +37061879767. 

Organizatoriai: UAB „Lietuvos žirgynas“,  „Lietuvos žirginio sporto federacija“, 
„Žemaitukų arklių augintojų asociacija“ 

 


