
ŽEMAITUKŲ VEISLĖS ERŽILŲ

VERTINIMAS – BANDYMAS

2018 m. lapkričio mėn. 29 d. 
UAB „Lietuvos žirgyno“ skyrius „Vilniaus žirgynas“,

Riešė, Vilniaus r..

PROGRAMA

10.00 val. - dokumentų ir eržilų sveikatingumo patikrinimas;

12.00 val. - renginio atidarymas;

12.10 val. - eržilų eksterjero vertinimas ant kietos dangos;

14.00 val. - eržilų judesių vertinimas trikampėje aikštėje;

14.30 val. - eržilų darbinių savybių vertinimas šokdinant 

per kliūtis (kliūčių aukštis iki 1 metro);

15.00 val. - rezultatų paskelbimas.
 

Daugiau informacijos: 
telefonu 8 683 39885 arba el. paštu

saule.cepaitiene  @gmail.com

mailto:saule.cepaitiene@gmail.com


ŽEMAITUKŲ VEISLĖS ERŽILŲ 
VERTINIMAS – BANDYMAS

Atkreipiame dėmesį, kad eržilai į vertinimą pristomi tik su tvarkingu pasu, 
kuriame privalo būti veterinarijos gydytojo įrašai apie arklio vakcinaciją ir skiepus. Primename,

kad žirgai turi būti kasmet vakcinuojami arklių gripo atžvilgiu ir tiriami 
infekcinės anemijos, kergimo ligos ir įnosių atžvilgiu.

Žirgai vertinimui pristatomi tik su tvarkingomis kamanomis. 
VERTINIMO EIGA

Žirgai vertinimams pristatomi su tvarkingomis kamanomis.
1. Prieš vertinimą eržilai išmatuojami.
2. Eržilas pristatomas komisijai įvertinti, statomas šonu 3 metrų atstumu (1 pav.). Ekspertai - vertintojai įvertina eksterjerą
bei taisyklingą kojų pastatymą.

  1 pav. Žirgo pastatymas vertinimo metu               2 pav. Žirgo  vedimas ant kietos dangos 

3. Vedamas eržilas (2 pav.) žingsniu nuo komisijos tiesia linija iki 30 metrų atžymos, apsisukama ir grįžtama žingsniu atgal.

4. Nubėgama su eržilu risčia iki 40 metrų atžymos ir bėgama risčia atgal iki komisijos.

5. Eržilas pastatomas kitu šonu. Įvertinamas eksterjeras, taisyklingas kojų pastatymas, eisena žingsniu ir risčia, taisyklingas
judėjimas kieta danga.

3 pav. Judesių risčia ir žingsniu vertinimas "trikampyje"

6. Eržilas pastatomas kairiu šonu prieš komisiją 3 - 4 m. atstumu taip, kad visos kojos būtų matomos.

7. Vertinant žingsnį eržilas vedamas žingsniu pagal laikrodžio rodyklę 2 ratus.

8. Vertinimui eržilas statomas dešiniu šonu. Pagalbininkas sutelkia eržilo dėmesį tam, kad žirgas taisyklingai stovėtų. 

9. Vertinant  risčią bėgama kartu su eržilu pagal laikrodžio rodyklę 2 ratus.


