ŽEMAITUKŲ „NAISIŲ TAURĖS“ KONKŪRŲ
VARŽYBŲ
NUOSTATAI IR PROGRAMA
I. Tikslas ir uždaviniai:
1. Populiarinti žirginį sportą Lietuvos gyventojų tarpe ir skatinti raitelius, jojančius žemaitukų
veislės žirgais.
2. Sudaryti palankias sąlygas jauniesiems raiteliams tobulėti ir ugdyti sportinį meistriškumą.
3. Padėti išaiškinti pajėgiausius šalies žemaitukų veislės žirgus konkūrų rungtyse.

II. Varžybų organizatoriai:
Naisių žemaitukų žirgynas

III. Rėmėjai:
Žemaitukų arklių augintojų asociacija
Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija “Nemunas”

IV. Vieta ir laikas:
Naisiai, Šiaulių r., 2018 m. liepos 6 d., 15 val. (Naisių stadiono aikštėje)
V. Dalyviai
Varžybose leidžiama dalyvauti visiems Lietuvos gyventojams, turintiems atitinkamus
dokumentus (raitelio asmens dokumentą, sveikatos pažymėjimą, draudimą), o jų žemaitukų veislės
žirgai – Žemaitukų arklių augintojų asociacijos nacionalinius pasus.

VI. Varžybų programa, vykdymo sąlygos, nugalėtojų nustatymas:
Konkūras nr. 1. ,,Naisių taurės debiutantų konkūras“ (raiteliams jojantiems žemaitukų
veislės žirgais).
Šis konkūras skirtas debiutuojantiems žirgams ir raiteliams neribojant jų amžiaus. Maršrute 6
kliūtys: kryžiuotos ir statmenos, kurių aukštis iki 60 cm. Čia svarbu švara ir laikas. Šiame konkūre
draudžiama joti su pentinais, stekai leidžiami. Žirgai debiutantai ir raiteliai debiutantai, dalyvavę šiame
konkūre, negali dalyvauti kitose trijose rungtyse.
Prizinis fondas: 3 prizinės vietos apdovanojamos piniginiais prizais, diplomais, taurėmis,
medaliais, rozetėmis. 4 ir 5 vietos atminimo medaliais, diplomais ir rozetėmis.
Konkūras nr. 2. ,,Atkurto Lietuvos šimtmečio taurės konkūras “ su džiokeriu (raiteliams
jojantiems žemaitukų veislės žirgais).
Konkūras skirtas vidutinio pasiruošimo lygio duetams, kuriems būtų sudėtinga dalyvauti
pagrindiniame konkūre – „ Didžioji Naisių taurė“. Maršrute 8 kliūtys, kurių aukštis iki 80 cm. Raiteliai
patys galės rinktis paskutinią kliūtį, kurią šokti : statmeną, už kurią gaus 40 taškų, ar lygiagrete, už
kurias gaus 20 taškų. Duetai, dalyvavę šiame konkūre, negali dalyvauti sekančiose dvejose rungtyse.
Tačiau jei raitelis yra pajėgus šokti didesnį aukštį, bet dalyvauja su dar nepasiruošusiu žirgu, tai su kitu
žemaituku jis gali dalyvauti „Didžiojoje taurėje“ ir atvirkščiai, jei žirgas yra pajėgus šokti 100 cm, bet
dalyvauja 80 cm konkūre, nes jo raitelis yra dar nepasiruošęs šokti 100 cm, tai tas žemaitukas gali
startuoti pagrindiniame konkūre su kitu raiteliu.
Prizinis fondas:
3 prizinės vietos apdovanojamos piniginiais prizais, diplomais, taurėmis,
medaliais, rozetėmis. 4 ir 5 vietos atminimo medaliais, diplomais ir rozetėmis.
Konkūras nr. 3. „Didžiosios Naisių taurės konkūras” su persirungimu (raiteliams jojantiems
žemaitukų veislės žirgais). Rungtis skirta gero pasirengimo lygio duetams, kurių amžius neribojamas,
skatinant raitelių ir žemaitukų žirgų meistriškumo ugdymą. Maršrute 10 kliūčių (11 šuolių), kurių
aukštis: - iki 100 cm. Atšokęs maršrutą be klaidų, duetas patenka į persirungimą.
Prizinis fondas: 3 prizinės vietos apdovanojamos piniginiais prizais, diplomais, taurėmis,
medaliais, rozetėmis. 4 ir 5 vietos atminimo medaliais, diplomais ir rozetėmis.
Rungtis nr. 4. “Šuolis į aukštį” (raiteliams jojantiems žemaitukų veislės žirgais).
Rungtis skirta patiems stipriausiems žirgams ir raiteliams, įvertinant jų pasirengimą ir darną.
Pradinis kliūties aukštis - nuo 90 cm., keliamas tokia tvarka : 90- 100- 110-120-125-130-135-140.

Prizinis fondas: prizinės vietos apdovanojamos piniginiais prizais, diplomais, taurėmis,
medaliais, rozetėmis. 4 ir 5 vietos atminimo medaliais, diplomais ir rozetėmis.

VII. Trumpos taisyklės :
1. Varžybose draudžiama joti su ypač griežtais žąslais , tokiais kaip pilemos ir laužtukai.
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 jei tai ne debiutantas gali startuoti pirmoje rungtyje du kartus su raiteliais
debiutantais ir vieną kartą pasirinktame aukštesnio lygio konkūre su dar vienu raiteliu. Jei žirgas ne
debiutantas šoką tik vieną kartą su debiutantu raiteliu, tai su tuo pačiu žirgu pasirinktinai pagal raitelių
pasiruošimo lygi galima starduoti dar du kartus pasirinktuose konkūruose. Žirgas debiutantas šoką tik
debiutantams skirtą konkūrą, taip pat raiteliai debiutantai šoką tik debiutantams skirtame konkūre.
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, 3 ir 4 konkūro dalyviams,
tik pažeidus 4 taisyklę varžybos būtų baigtos.
Raiteliai ir jų treneriai turi laikytis gyvūnų gerovės reikalavimų ir elgesio su žirgu taisyklių.
Piktnaudžiauti raginimo priemonėmis varžybų aikštelėje bus draudžiama, pirmu nusižengimu bus
perspėjama apie netinkamą elgesį su žirgu, jei perspėjimų nepaisoma - bus šalinama iš varžybų aikštės.

VIII. Veterinariniai reikalavimai:
1. Visi varžybų dalyviai privalo turėti galiojantį žirgo pasą.
2. Vakcinacijos turi būti atliktos ir surašytos į galiojantį pasą.

XI. Atsakomybė prieš varžybų dalyvius, žirgus ir arklininkus:
Konkūro rengėjai neprisiima atsakomybės dėl materialinės ar fizinės žalos, nelaimingų atsitikimų
ar ligos, su kuria susidūrė varžybų dalyviai ar arklininkai, nepriklausomai nuo to ar tai atsitiko varžybų
aikštelėje ar už jos ribų, prieš, per varžybas, ar po jų. Už žalą žirgams, treneriams, inventoriui ir kitam
turtui (įskaitant vagystes ar nuostolius) konkūro rengėjai taip pat nėra atsakingi. Varžybų dalyviams
rekomenduojama būti apsidraudus individualiai.

Atsakomybė prieš trečiuosius asmenis:
Kiekvienas varžybų dalyvis ar arklininkas bus visiškai atsakingas už bet kokią žalą, kurią jis, jo
žirgas ar kita nuosavybė gali sukelti tretiems asmenims prieš varžybas ar po jų.

Kita:
1. Varžybų dalyvių registravimasis reiškia jų sutikimą su varžybų nuostatų ir kiekvienos jų dalių
sąlygomis.
2. Visi dalyviai iki 16 m. privalo dėvėti apsaugines liemenes ir turėti draudimo bei gimimo
liudijimus.
3. Žirgus išsikrauti prie varžybinės aikštės.
4. Varžybos vyks Naisių kaime, Šiaulių rajone, prie Alkos kalno ir žalčių skulptūrų.

VI. Apdovanojimai ir varžybų uždarymas:
Visi nugalėtojai apdovanojami renginio pabaigoje. Varžybų uždarymui nugalėtojų garbės ratas ir
atsisveikinimas su žiūrovais.

VI. Paraiškos:
Techninės paraiškos organizatoriams pateikiamos išankstinės elektroniniu paštu iki liepos 3
dienos. Neatsiuntę išankstinės paraiškos, dalyvauti galės tik be konkurencijos, nepretenduodami į
prizines vietas. Žirgų pasai parodomi vet. gydytojui. Dalyviai pateikia išankstines technines paraiškas:

El. paštu – gintaute.masiuliene@gmail.com, mob. 867555935

