
KONKŪRŲ VARŽYBOS-BANDYMAI
„NEPRIKLAUSOMYBĖS TAURĖ“

PROGRAMA

UAB „Lietuvos žirgynas“, Žirgų g. 2, Riešės k.,
Vilniaus r.

2018 m. vasario 16 d.

Veterinarinė – mandatinė komisija iki 8:00 – 14.00 val.
Varžybų pradžia: 9:00 val.

   Konkūras Nr.1 „PRADINUKŲ“
Art.: „Švarus jojimas“ (be baudos taškų, laiko normoje). Kliūčių aukštis: iki 60 cm. 
Prizinis fondas: apdovanojami visi be baudos taškų ir laiko normoje baigę maršrutą. 
Starto mokestis: 10 Eur

   Konkūras Nr. 2 Žemaitukų arklių augintojų asociacijos „Nepriklausomybės“ taurei laimėti. 
Dalyvauja tik žemaitukų veislės žirgai.
Art.: 238.2.1. Kliūčių aukštis 80-90 cm.
Nugalėtojas ir prizininkai apdovanojami taurėmis ir piniginiais prizais, žirgai – rozetėmis. 
Piniginius prizus šiai rungčiai skiria Žemaitukų arklių augintojų asociacija. 
Starto mokesčio nėra.

   Konkūras Nr.3 Dvi užskaitos: Atvira klasė, Atvira klasė - dviejų fazių

užskaita. Atvira klasė
Art. 238.2.1 Kliūčių aukštis: iki 90 cm. 
Starto mokestis: 15 Eur

užskaita. Atvira klasė, dviejų fazių (su galimybe šokti antrą fazę)
Art. 274.5.6 Kliūčių aukštis: iki 100 cm. 
Starto mokestis: 15 Eur

   Konkūras Nr. 4 „Nepriklausomybės taurė“
Art.: 238.2.2; kliūčių aukštis: 120 cm, persirungimas – 125 cm. 
Starto mokestis – 25 Eur.

   Konkūras Nr. 5 Akumuliatorius su Jokeriu
Kliūčių aukštis: 110 cm, Jokeris – 120 cm. 
Starto mokestis: 20 Eur



Kiekvieno konkūro (išskyrus konkūrus Nr.1 ir Nr.2) prizinis fondas: 50 proc. nuo surinktų starto 
mokesčių.

Kiekvienoje užskaitoje į apdovanojimų ceremoniją kviečiami 5 geriausiai pasirodę duetai (išskyrus 
konkūro Nr.1;), o priziniai pinigai paskirstomi pagal šią lentelę (išskyrus Nr.1 ir Nr. 2):

Vieta Piniginis prizas, %
1 30
2 25
3 20
4 15
5 10

Esant dideliam dalyvių skaičiui apdovanojimai gali būti vykdomi be žirgų.

Svarbi informacija:

OFICIALŪS ASMENYS:
1. Vyriausiasis varžybų teisėjas – Regina Gražulienė
2. Teisėjas – laikininkas – Marijonas Raila
3. Maršrutų dizaineris – Valdemaras Žukauskas
4. Medicinos greitoji pagalba - varžybų metu budintis felčeris
5. Veterinarijos gydytojas - Arnoldas Šneideris. tel.: +370 618 79769

TECHNINĖS SĄLYGOS:
6. Konkūrų varžybos-bandymai vyks UAB „Lietuvos žirgynas“ „Vilniaus žirgynas“ skyriaus 

manieže.
7. Paraiškas apie dalyvavimą konkūrų varžybose-bandymuose būtina atsiųsti iki 2018 m. 

vasario 14 d. imtinai adresu: regagraz@gmail.com (su kopija adresu: info@equestrian.lt).
8. Raiteliui rekomenduojama turėti galiojantį gyvybės draudimo polisą.
9. Raiteliai ir žirgai privalo turėti 2018 m. LŽSF licencijas (išskyrus žemaitukų veislės arklius ir 

raitelius, startuosiančius konkūre Nr. 2). Kitu atveju, startuoti nebus leista.
10. Žirgams, neatitinkantiems veterinarinių reikalavimų, startuoti nebus leista.
11. Informacija dėl gardų – gardai nebus nuomojami.
12. Kiekvienas raitelis turi su savimi turėti užpildytą vežamo gyvūno važtaraštį, kurio gali 

pareikalauti pateikti veterinarijos gydytojas konkūrų varžybų-bandymų vietoje.

13. Starto mokesčiai mokami iki 2018 m. vasario 14 d. imtinai         pavedimu:

   UAB „Lietuvos žirgynas“
   Įm. kodas: 302795881
A. s. Nr. LT454010049501216890
AB Luminor bankas, banko kodas 40100
Adresas: Žirgų g. 2, Riešės k., 14265 Vilniaus r.

   Mokėjimo  paskirtyje  nurodyti  raitelio  vardą,  pavardą,  žirgo  vardą  ir  konkūro  numerį,  kuriame
planuojama dalyvauti. Negavus  mokėjimo  iki  nustatyto  termino,  raiteliui  gali  būti  neleista  dalyvauti
varžybose- bandymuose.

13. Baigus  savo šokimą,  raiteliui  galima pakelti  ranką ir,  teisėjui  leidus,  kartoti  jojimą savo konkūre
(jojama be konkurencijos) už papildomą to konkūro starto mokestį. Raiteliui finišavus, papildomas starto
mokestis turi būti sumokamas į UAB „Lietuvos žirgynas“ kasą.

14. Dėl papildomos informacijos teirautis: Edgaras Jeninas, el.p. edgaras.jeninas@lietuvoszirgynas.lt,     tel.
+37065016555.

Organizatorius/rėmėjai: UAB „Lietuvos žirgynas“ / „Lietuvos arklių augintojų asociacija“, „Žemaitukų
arklių augintojų asociacija“, „Lietuvos žirginio sporto federacija“
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