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„GeloRevoice“  taurės varžybos 

 

 

I. Tikslai ir uždaviniai: 

 

1. Populiarinti jojimo sportą Vilniaus rajone. 

2. Kelti raitelių sportinį meistriškumą. 

 

 

II. Varžybų laikas ir vieta: 

 

Varžybos vykdomos 2021 04 24 dieną, 11.00 val., Vilniaus rajone, Raudondvario km., jojimo klubo 

„Civinskų žirgai“ teritorijoje. 

 

III. Varžybų dalyviai ir vykdytojai: 
Varžybas vykdo jojimo sporto klubas „Civinskų žirgai“ kolektyvas.  

 

IV. Vadovavimas: 

Varžybas  organizuoja  jojimo sporto klubas „Civinskų žirgai“ kolektyvas. Starto mokestis: 10 EUR 

 

V. Varžybų programa:  

 

2021 04 24 (šeštadienis), 11:00 val. 

 

Konkūras Nr.1 Dviejų fazių konkūras. Art.: 274.5.6. Kliūčių aukštis – 110 cm. 

Konkūras Nr.2 Dviejų fazių konkūras. Art.: 274.5.6. Kliūčių aukštis – 120 cm. 

Konkūras Nr.3 „GeloRevoice“ taurė Art. 238.2.2. Kliūčių aukštis-130 cm. 

Konkūras Nr.4 A Dviejų fazių konkūras. Art.: 274.5.6. Kliūčių aukštis – 80 cm. Poni klasės 

užskaita. Poni klasės užskaitos rėmėjas S.Malinauskienė 

Konkūras Nr.4 B Dviejų fazių konkūras. Art.: 274.5.6. Kliūčių aukštis – 80 cm. Mėgėjų I klasės 

užskaita. 

Konkūras Nr.4 C Dviejų fazių konkūras. Art.: 274.5.6. Kliūčių aukštis – 80 cm. Atviros klasės 

užskaita. 

Konkūras Nr.5 A Didėjančio sunkumo konkūras. Art. 238.2.1, kliūčių aukštis 100 cm. Mėgėjų II 

klasės užskaita. 

Konkūras Nr.5 B Didėjančio sunkumo konkūras. Art. 238.2.1, kliūčių aukštis 100 cm. Atviros 

klasės užskaita. 

Konkūras Nr.6 Didėjančio sunkumo konkūras. Art. 269, kliūčių aukštis 50 cm. Atviros klasės 

užskaita. 

 

 

VI. Atsakomybė 

Varžybų organizatoriai neprisiima jokios atsakomybės dėl materialinės ar fizinės žalos, nelaimingų 

atsitikimų ar ligos, su kuria susidūrė sportininkai, savininkai ar grumai, nepriklausomai nuo to ar tai 

atsitiko varžybų aikštelėje ar už jos ribų, prieš, per ar po varžybų. Žala žirgams, treneriams, 
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inventoriui ir kitam turtui ( įskaitant vagystes ar nuostolius) taip pat nebus organizatorių 

atsakomybėje. Rekomenduojama nuo minėtų faktorių apsidrausti. 

 

 

VII. Nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimas: 

Nugalėtojai ir žemesniųjų vietų laimėtojai nustatomi pagal veikiančias FEI jojimo taisykles. 

Varžybų nugalėtojai apdovanojami taurėmis, jų žirgai rozetėmis.  

 

 

VIII. Aprūpinimas: 

Varžybų organizatoriai užtikrina varžybų dalyvių medicininį aptarnavimą, nugalėtojų ir prizininkų 

apdovanojimą. 

 

GARDAI 

Paraiškas dėl gardų poreikio siųsti iki balandžio 22 dienos juratecivinskaite@yahoo.com 

 Gardo mokestis dienai 10 Eur  

 Gardų kiekis ribotas.  Mokestis mokamas varžybų vietoje.  

 

IX. Paraiškos: 

Paraiškas siųsti elektroniniu paštu  juratecivinskaite@yahoo.com , ne vėliau kaip iki 21 04 21.  

 

Pagrindinis varžybų rėmėjas:  

 

„GeloRevoice“   

 
Informaciniai rėmėjai: 

 

                
 

 

Varžybų rėmėjai: 

 

Malinauskų šeima 

„Marshtall“ Lietuva 
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