
        

 

 

 2011 BALTIJOS TAURĖS VAŽIAVIMO KINKINIAIS LIETUVOS ETAPAS 

              LIETUVOS VAŽIAVIMO KINKINIAIS ČEMPIONATAS  
                     BALTIJOS MĖGĖJŲ TAURĖS KONKŪRAI 
                        LAAA DAILIOJO JOJIMO VARŽYBOS 
                                        Bendorių  k, Vilniaus raj. 
                                                2011 m  liepos mėn.  22-24 d. 
 
Varžybų programa ir nuostatai:                                                                                                                                                                           
Liepos 22 d.  penktadienis 
11.00 val. Dailusis jojimas                                                                                                     
1.Rungtis. Vaikai iki 14 metų. I diena  FEI WDC Įžanginis testas vaikams                                      
Tik paprastos kamanos, pentinai privalomi, stekas leidžiamas. Raiteliai iki 14 metų.                                            

2.Rungtis. Jaunučiai iki 16 metų. I diena FEI Įžanginis Testas vaikams                                        
Tik paprastas kamanos, pentinai privalomi, stekas leidžiamas. Raiteliai iki 16 metų.                                                           

3.Rungtis. Jauniai iki 18 metų. Kiuras. Laisvoji programa pagal muziką.                                                 
Laužtukinės kamanos, pentinai privalomi, stekas draudžiamas. Raiteliai iki 18 metų.                                    

4.Rungtis.Vidurinysis testas (Medium test). Kiuras.                                                                                                           
16 val. Mandatinė komisija. 18 val. Kroso trasos peržiūra.   
 
Liepos 23 d. šeštadienis                                                                                                                                                                                            
9 val.  Maniežinis važiavimas. FEI Test Intermediate 2008. Aikštė 40*100m, gruntas -žolė                                                                               
12 val. Konkūras. Atvira klasė. Art.238.2.1, kliūčių aukštis iki 80 cm.                                                              

14 val. Greituminis konkūras. Pirmasis Baltijos Mėgėjų taurės užskaitinis konkūras. 
Art.263; letelė C,kliūčių aukštis I kat. iki 90 cm, II kat. iki 110cm. Vienas  raitelis gali joti ne 

daugiau kaip dviem įskaitiniais žirgais (įskaitiniai šoka pirmiausia ir turi būti registruoti paraiškose iš anksto), 
neįskaitinių žirgų skaičius neribotas, jie gali rungtis dėl konkretaus konkūro prizo.                                                                                                                                                
15 val. Krosas. A atkarpa – 5000 m, D – 1000 m, E – 6000 m. 
21 val. Vakaronė 
 
Liepos 24d. sekmadienis 
11 val. Figūrinis važiavimas 
13 val. Baltijos Mėgėjų taurė. Antrasis Baltijos Mėgėjų taurės užskaitinis konkūras. 
Art.273.4.3 lentelė A. Du ratai. I ratas kliūčių aukštis: I kat. – 90 cm, II kat. –110 cm. II 
ratas: I kat.- 100 cm (persirungime iki 110 cm), II kat. – 120 cm (persirungime iki 130cm). 
17 val. Akumuliatoriaus konkūras. Art.269.5,Lentelė A, kliūčių aukštis 80 cm.  
18 val. Nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas. Varžybų uždarymas. 
 
Varžybų  vyr. teisėjai:  
 
            Arūnas Jurgaitis,             Regina Gražulienė,              Daiva Pakulienė 
                  
 



 
Paraiškas siųsti iki liepos 19 d. adresu  reggra@mail.ru   ir  elenar@takas.lt  
Varžybų metu gardo nuomos mokestis 30 EUR. Būtina rezervuoti iš anksto tel. +37068780160 
Starto mokesčius ir už gardo nuomą – mokama vietoje. 
 
Starto mokestis:                    Vaikų rungtis                                                                30 LT   
                                                  Jaunučių rungtis                                                          30 LT 
                                                  Jauniai rungtis                                                             40 LT 
                                                  Vidurinysis testas                                                        50 LT                   
                                                   
                                                  Vienas ekipažas                                         100 LT (30 EUR) 
                                                       
 
                                                   Mėgėjai  (už dvi dienas)                                         100 LT  
                                                   Atvira klasė  (ne mėgėjams)                                    40 LT 
                                                   Akumuliatoriaus konkūras (ne mėgėjams)          40 LT 
                                                
Prizinis fondas:             
 I vieta – 100 EUR, II vieta – 70 EUR, III vieta – 50 EUR   
Lietuvos važiavimo kikiniais čempionato prizinis fodas 2000 Lt. 
 
Dailiojo jojimo varžybų prizinis fondas 1000 Lt. 
 
Konkūrų prizinis fondas 2000 Lt 
 
Varžybų metu gardo nuomos mokestis 30 EUR. Būtina rezervuoti iš anksto tel. +37068780160 

 
Dalyvavimo sąlygos: 
Baltijos mėgėjų taurės užskaitiniuose konkūruose gali dalyvauti tik raiteliai, atitinkantys raitelio mėgėjo 
kategoriją. Atviros klasės ir Akumuliatoriaus konkūruose gali dalyvauti visi kiti raiteliai. Lietuvos 
raiteliams būtina LŽSF  raitelio licencija, žirgo registracija (tarpusavio susitarimo pagrindu licencija 
nereikalaujama EST ir LV raiteliams). Raiteliai iki 16m. amžiaus konkūrų varžybose privalo dėvėti 
apsaugines liemenes. 
 
Veterinariniai reikalavimai: 

Žirgai turi turėti galiojančius pasus, sutvarkytus pagal Lietuvos Respublikos veterinarijos reikalavimus. 

Apgyvendinimas: Dėl nakvynės kreiptis tel. +37068780160 A.Raila 

Atsakomybė: 

Organizacinis komitetas neprisiima atsakomybės dėl materialinės ar fizinės žalos, nelaimingų atsitikimų 
ar ligos, su kuria susidūrė savininkai, sportininkai ar grumai, nepriklausomai nuo to ar tai atsitiko varžybų 
aikštelėje ar už jos ribų, prieš, per, ar po varžybų tiek, kiek tai įpareigoja daryti LR įstatymai ir kiti teisės 
aktai. Žala žirgams, treneriams, inventoriui, arklidžių priedams ir kitam turtui (įskaitant vagystes ar 
nuostolius) nebus organizacinio komiteto atsakomybėje. Rekomenduojame nuo minėtų faktorių 
apsidrausti. 

Organizatoriai  

                VšĮ „Nacionalinis važiavimo kinkiniais centras                     LŽSF 
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