„ŽAAA TAURĖS KONKŪRŲ VARŽYBŲ“
2017 m. rugsėjo mėn. 23 d., Baisogala
NUOSTATAI
Tikslas ir uždaviniai:
1. Pademonstruoti ir atskleisti žemaitukų darbines savybes.
2. Padėti išaiškinti pajėgiausius šalies žemaitukų veislės žirgus konkūrų rungtyse.
Varžybų organizatoriai:
Žemaitukų arklių augintojų asociacija
Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės
Rėmėjai:
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai
Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija „Nemunas“
UAB „Avena“
Paraiškos:
Paraiškas siųsti iki rugsėjo mėn. 21 d. el. paštu – zemaituku.asociacija@gmail.com.
Atsakomybė:
1. Savininkų, varžybų dalyvių, arklių ir arklininkų registravimasis reiškia jų sutikimą su Varžybų
NUOSTATŲ ir kiekvienos jų dalių sąlygomis, ir aiškiai išreiškia sutikimą atleisti Organizatorius nuo bet
kokios atsakomybės už bet kokį nelaimingą atsitikimą ar bet kokio pobūdžio ligą, kurie gali paveikti
varžybų dalyvį, savininką, arklį, arklininką ar kitą nuosavybę, įskaitant, bet neapsiribojant vagystes, kitus
praradimus, tiek varžybų metu, tiek ir kitu laiku.
2. Prieš savininkus, varžybų dalyvius, arklius ir arklininkus nei organizatoriai, nei bet koks kitas asmuo,
organizatorių pasamdytas, nebus atsakingas už fizinę arba materialinę žalą, nelaimingus atsitikimus ar
ligas, kuriuos gali patirti savininkai, varžybų dalyviai, arkliai ir arklininkai bet kokiomis aplinkybėmis,
varžybų zonos viduje (aikštėje, trasoje) ar už jos, nesvarbu, kada tokie kiltų – prieš varžybas, varžybų metu
ar po varžybų.
3. Prieš trečiuosius asmenis:
3.1 Kiekvienas dalyvis, savininkas ar arklininkas bus visiškai atsakingas už bet kokią žalą, kurią jis/ji ar
jo/jos arkliai ar kita nuosavybė gali sukelti tretiems asmenims prieš ar po varžybų arba varžybų metu,
varžybų zonoje ar už jos ribų.
4. Organizatoriai atleidžiami nuo bet kokios atsakomybės už aukščiau išvardintas išlaidas.
Dalyviai
Varžybose leidžiama dalyvauti visiems Lietuvos gyventojams, turintiems atitinkamus dokumentus (raitelio
asmens dokumentą (pasą, ID kortelę arba gimimo liudijimą), sveikatos pažymėjimą, draudimą, tėvų
sutikimą), visi dalyviai iki 16 m. privalo dėvėti apsaugines.
Varžybose leidžiama dalyvauti tik su žemaitukų veislės žirgais, kurie privalo turėti Žemaitukų arklių
augintojų asociacijos nacionalinius pasus. Pasuose turi būti atžymos apie gripo vakcinaciją ir atliktus visus
kraujo tyrimus - pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius veterinarinius reikalavimus. Žirgai turi būti
suženklinti mikroschemomis.
Apdovanojimai ir varžybų uždarymas:
Visi nugalėtojai apdovanojami renginio pabaigoje. Varžybų uždarymui nugalėtojai jos garbės ratą ir
atsisveikins su žiūrovas.

PROGRAMA
2017 – 09 – 23 (šeštadienis), 12:15 val. (Laikas gali būti koreguojamas)
R. Žebenkos g. 12, Baisogala, Radviliškio raj.
Konkūras Nr. 1. ,,ŽAAA taurės debiutantų konkūras“
Konkūras debiutuojantiems žirgams ir raiteliams neribojant jų amžiaus.
Kliūtys kryžiuotos ir statmenos, kliūčių aukštis iki 50 cm. Šį konkūrą sėkmingai įveikę ir baudos taškų
nesurinkę duetai gali dalyvauti konkūre Nr. 2., tačiau negali dalyvauti konkūre Nr. 3.
Prizinis fondas: 3 prizinės vietos apdovanojamos piniginiais prizais, diplomais, taurėmis, medaliais,
rozetėmis. 4 ir 5 vietos atminimo medaliais, diplomais ir rozetėmis.
Konkūras Nr. 2. ,,ŽAAA mažosios taurės konkūras “
Konkūras vidutinio pasiruošimo lygio duetams.
Kliūčių aukštis iki 70 cm.
Prizinis fondas: 3 prizinės vietos apdovanojamos piniginiais prizais, diplomais, taurėmis, medaliais,
rozetėmis. 4 ir 5 vietos atminimo medaliais, diplomais ir rozetėmis.
Konkūras Nr. 3. „ŽAAA didžiosios taurės konkūras” su persirungimu
Konkūras gero pasiruošimo lygio duetams.
Kliūčių aukštis iki 80 cm.
Maršrutą be klaidų įveikęs duetas patenka į persirungimą.
Persirungime klūčių aukštis iki 90 cm.
Prizinis fondas: 3 prizinės vietos apdovanojamos piniginiais prizais, diplomais, taurėmis, medaliais,
rozetėmis. 4 ir 5 vietos atminimo medaliais, diplomais ir rozetėmis.
Trumpos taisyklės :
1. Varžybose draudžiama joti su ypač griežtais žąslais , tokiais kaip pilemos ir laužtukai, leidžiama naudoti
steką, pentinai draudžiami konkūruose Nr. I ir Nr. 2.
2. Raitelio prisistatymas ir startas turi būti vykdomas pagal nustatytas konkūrų taisykles, priešingu atveju
duetas bus diskvalifikuojamas.
3. Už pirmą žirgo nepaklusnumą duetas baudžiamas - 4 baudos taškais, už antrą – diskvalifikuojamas.
4. Raiteliui nukritus nuo žirgo ar žirgui griuvus - duetas diskvalifikuojamas.
5. Pažeidus kliūties konstrukciją (aukštį ar plotį) baudžiama – 4 baudos taškais.
6. Sumaišius nustatytą maršruto schemą – duetas diskvalifikuojamas.
7. Už atliktą ,,Voltą” nustatyto maršruto schemoje baudžiama - 4 baudos taškais.
8. Vienas žirgas gali startuoti tik 2 kartus.
9. Pirmo konkūro dalyviams bus leidžiama baigti maršrutą , jei ir nepavyktų peršokti iš pirmo ar antro
karto kliūties. Šiems duetams taisyklės nebus tokios griežtos kaip kad 2 ir 3 konkūro dalyviams, tik
pažeidus 4 taisyklę varžybos būtų baigtos.
10. Raiteliai ir jų treneriai turi laikytis gyvūnų gerovės reikalavimų ir elgesio su žirgu taisyklių.
11. Piktnaudžiauti raginimo priemonėmis varžybų aikštelėje bus draudžiama, pirmu nusižengimu bus
perspėjama apie netinkamą elgesį su žirgu, jei perspėjimų nepaisoma - bus šalinama iš varžybų aikštės.

