Respublikinės žemaitukų ir kitų veislių žirgų ištvermės jojimo ir
važiavimo varžybos
JOTVINGIŲ TAURĖ
2022 m. rugsėjo 24 d., Žiegždrių k., Kauno r.
NUOSTATAI
I. Bendroji informacija
1.1. Distancijos:
1.1.1. Jojimas:
Pavadinimas
Jotvingių taurė
Dainavos taurė

Distancija
80 km
80 km

Kita informacija
Jojama žemaitukų veislės žirgais
Jojama įvairių veislių žigais

1.1.2. Važiavimas:
Pavadinimas
Sūduvos taurė

Distancija
48 km

Kita informacija
Važiuojama žemaitukų veislės žirgais

1.1.3. Jojimas išlaikant pastovų tempą (greičio ribojimo informacija pateikta 2-me nuostatų punkte):
Pavadinimas
Distancija
Kita informacija
Laumėnų taurė
40 km
Jojama žemaitukų veislių žigais
Samylų taurė
40 km
Jojama įvairių veislių žigais
Žiegždrių taurė
24 km
Jojama žemaitukų veislės žirgais
Šlienavos taurė
24 km
Jojama įvairių veislių žigais
Kalniškių taurė
16 km
Jojama žemaitukų veislės žirgais
Mozūrų taurė
16 km
Jojama įvairių veislių žigais
Dubravų taurė
5 km
Vaikai iki 12 m.
1.1.4. Važiavimas išlaikant pastovų tempą (greičio ribojimo informacija pateikta 2-me nuostatų
punkte):
Pavadinimas
Distancija
Kita informacija
Dvareliškių taurė
16 km
Važiuojama žemaitukų veislių žigais
Gervėnupio taurė
16 km
Važiuojama įvairių veislių žigais
Raguvos taurė
5 km
Vaikai iki 12 m.
1.1.4. Dalyvių startas 80 km, 48 km distancijose yra bendras.
1.1.5. Dalyvių startai distancijose kuriose reikia išlaikyti pastovų tempą yra individualūs, kas 5-7
minutes. Esant pageidavimui, 16 km ir 5 km distancijose galima startuoti grupelėmis po 2, kas
10-14 min.
1.2. Registracija:
1.2.1. Paraiškos dalyvauti varžybose priimamos nemokamai iki 2022-09-22. Jeigu paraiška
pateikiama vėliau imamas papildomas 5 eurų mokestis.
1.2.2. Paraiškos siunčiamos adresu: g.poskas@gmail.com; Informacija tel. 8 612 19478.
1.3. Starto mokestis:
1.3.1. iki 20 km – 5 eurai; iki 30 km – 10 eurų; iki 60 km – 20 eurų; nuo 61 km – 25 eurų;
1.3.2. Dalyvaujant su žemaitukų veislės žirgais ir vaikams iki 16 m. startinio mokesčio nėra.
1.4. Duetai ir ekipažai, dalyvaujantys varžybų distancijose ilgesnėse nei 40 km, privalo turėti
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nacionalinę raitelio licenciją, o žirgai privalo būti įtraukti į LŽSF žirgų registrą. Platesnė
informacija nurodyta:. Platesnė informacija nurodyta: http://www.equestrian.lt/lzsf-raiteliolicencijos-zirgo-registro-uzsakymo-tvarka.
1.5. Prizinis fondas ir apdovanojimai:
1.5.1. Jotvingių taurė: I vieta – 100 Eur; II vieta – 60 Eur; III vieta – 40 Eur.
1.5.2. Dainavos taurė: I vieta – 60 Eur; II vieta – 50 Eur; III vieta – 30 Eur.
1.5.3. Sūduvos taurė: I vieta – 50 Eur; II vieta – 30 Eur; III vieta – 20 Eur.
1.5.4. Laumėnų taurė: I vieta – 30 Eur; II vieta – 20 Eur; III vieta – 10 Eur.
1.5.5. Samylų taurė: I vieta – 30 Eur; II vieta – 20 Eur; III vieta – 10 Eur.
1.5.6. Nepanaudotas prizinis fondas perskirstomas proporcingai kitoms distancijoms.
1.5.7. Prizinių vietų laimėtojai apdovanojami taurėmis ir medaliais.
1.5.8. Organizatorių sprendimu dalyviai apdovanojami dovanomis ir rėmėjų įsteigtais prizais.
1.6. Dėl informacijos apie apgyvendinimą ir gardų nuomą, kreiptis telefonu 8 686 10342.
1.7. Organizacinis komitetas:
1.7.1. Pirmininkas Vidas Kūlokas (tel.: 8 686 10342; el. paštas: vidas.kulokas@gmail.com);
1.7.2. Gintautas Poškas (tel.: 8 611 28813; el. paštas: g.poskas@gmail.com);
1.7.3. Ksenija Naidun.
1.8. Teisėjai kolegija:
1.8.1. Vyr. teisėjas Ksenija Naidun;
1.8.2. Gintautas Poškas FEI 2*.
1.9. Techniniai delegatai:
1.9.1. Augustė Eidukaitytė.
1.10. Stiuardai:
1.10.1. Gediminas Pilipavičius.
1.11. Veterinarinė komisija:
1.11.1. Pirmininkas Indrė Poškienė FEI PTV;
1.11.2.
1.11.3.
II. Techninė informacija
2.1. 80 km distancija (min. greitis distancijoje – 12 km/h):
Etapas
Trasa,
Trasos Atsist.,
Etapo
Poilsis,
km
pab.
min
pab.
min
1 etapas
32
T. finišas
15
Vet st. 1
40
2 etapas
24
T. finišas
15
Vet st. 2
30
3 etapas
24
Finišas
20
Finišas
2.2. 48 km distancija (važiavimas):
Etapas
Trasa,
Trasos Atsist.,
km
pab.
min
1 etapas
32
T. finišas
20
2 etapas
16
Finišas
30

Etapo
pab.
Vet st. 1
Finišas

2.3. 40 km distancija:
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Poilsis,
min
30

Min km/h
trasoje.

Max km/h
trasoje

Min km/h
trasoje.
12
12

Max km/h
trasoje

Etapas

Trasos
pab.
T. finišas
Finišas

Atsist.,
min
15
20

Etapo
pab.
Vet st. 1
Finišas

Poilsis,
min
30

Min km/h
trasoje.
12
12

Max km/h
trasoje
16
16

2.5. 24 km distancija:
Etapas
Trasa,
km
1 etapas
24

Trasos
pab.
Finišas

Atsist.,
min
20

Etapo
pab.
Finišas

Poilsis,
min

Min km/h
trasoje.
10

Max km/h
trasoje
14

2.6. 16 km distancija:
Etapas
Trasa,
km
1 etapas
16

Trasos
pab.
Finišas

Atsist.,
min
20

Etapo
pab.
Finišas

Poilsis,
min

Min km/h
trasoje.
8

Max km/h
trasoje
12

2.7. 16 km distancija (važiavimas):
Etapas
Trasa,
Trasos Atsist.,
km
pab.
min
1 etapas
16
Finišas
30

Etapo
pab.
Finišas

Poilsis,
min

Min km/h
trasoje.
8

Max km/h
trasoje
12

2.8. 5 km distancija (jojimas ir važiavimas):
Etapas
Trasa,
Trasos Atsist.,
km
pab.
min
1 etapas
5
Finišas
30

Etapo
pab.
Finišas

Poilsis,
min

Min km/h
trasoje.
2

Max km/h
trasoje
10

1 etapas
2 etapas

Trasa,
km
24
16

2.7. Judėjimo greitis trasoje skaičiuojamas neįtraukiant atsistatymo laiko iki veterinarinio patikrinimo
ir skaičiuojamas kiekviename etape atskirai.
2.8. Duetas yra eliminuojamas jeigu nesilaiko greičio trasoje apribojimų.
2.7. Finišo linija turi būti kertama raiteliui sėdint balne, o ekipažui sėdint kinkinyje. Tarpinio finišo
linija (T. finišas) gali būti kertama raitomis, sėdint kinkinyje arba vedant žirgą už pavadžio
(jojimui ar važiavimui išlaikant pastovų tempą negalioja, o likus 500 m iki etapo finišo
judėjimo aliūras turi būti greitesnis nei žingsnis).
2.8. Trasos eina kalvota, miškinga vietove. Danga: natūralūs miško keliukai, žvyrkelis ir nedidelė
dalis asfalto (distancijoje galimi šlapžiamiai).
2.9. Karietų ekipažo svorio santykis ne mažiau 50 procentų žirgo svorio. Svoris tikrinamas po rungties
laimėjus prizą.
III. Taisyklės
3.1. Reikalavimai dalyviams:
3.1.1. Duetui leidžiama joti tik toje distancijoje, kuriai yra įvykdyti kvalifikacijos reikalavimai
(platesnė informacija nurodyta Ištvermės jojimo kvalifikaciniuose normatyvuose);
3.1.2. Siekiant išvengti jaunų žirgų perkrovimo nustatyti šie apribojimai:
3.1.2.1 4 metų žirgai gali startuoti ne ilgesnėje nei 39 km distancijose;
3.1.2.2 5 metų žirgai gali startuoti ne ilgesnėse nei 79 km distancijose;
3.1.2.3 6 metų žirgai gali startuoti ne ilgesnėse nei 90 km distancijose;
3.1.2.4 7 metų ir vyresniems žirgams distancijos ilgis neribojamas
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3.1.3. Startuoti leidžiama po pradinio vet. patikrinimo tik su sveikais žirgais, turinčiais pasus, kraujo
tyrimus bei skiepus; 16 km distancijoje startuoti leidžiama tik su sveikais žirgais, turinčiais
pasus.
3.2. Veterinarijos gydytojas vadovaudamasis FEI nustatytu reglamentu tikrina žirgo sveikatos būklę
ir atlieka atžymas apie žirgo tinkamumą dalyvauti varžybose individualioje dueto kortelėje;
3.3. Judėjimo greitis pasirenkamas laisvai kiekvienoje varžybų fazėje, bet nepažeidžiant greičio
ribojimų pateiktų II nuostatų punkte.
3.4. Duetas (ekipažas), įveikęs nustatytą distancijos etapą, atvyksta į vet. stotelę. Pažymimas
atvykimo laikas. Per 15 min. (važiavime 20 min.) žirgo pulsas turi būti ne daugiau nei 64 (16
km distancijoje – 60) dūžiai per min. Tam neįvykus ar esant kitiems žirgo sveikatos
sutrikimams, žirgas ir raitelis (važnyčiotojas) varžybų tęsti nebegali ir vet. komisijos sprendimu
yra šalinami iš varžybų. Tarpiniame finiše atvesti žirgą vet. patikrinimui galima ne daugiau
kaip 2 kartus. Duetas (ekipažas), jei jam leista tęsti varžybas, išjoja po II nuostatų punkte
nurodyto poilsio laiko, skaičiuojamo nuo žirgo pristatymo vet. patikrinimui momento. Kirtus
finišo liniją, žirgas veterinarinei komisijai gali būti pristatomas tik vieną kartą per 20 minučių
(važiavime per 30 min.). Žirgas patikrinimui pateikiamas be balno ir pakinktų, tik su
kamanomis ar kantaru.
3.5. Varžybų laimėtojo nustatymo tvarka:
3.5.1. Laimi duetas sėkmingai ir greičiausiai baigęs distanciją;
3.5.2. Jojime ir važiavime išlaikant pastovų tempą, laimi duetas (ekipažas) sėkmingai baigęs
distanciją bei surinkęs daugiausiai taškų (taškų skaičiavimo taisyklės nurodytos Priede Nr. 1).
Jei taškų suma vienoda, tai aukštesnę vietą užimą duetas (ekipažas) kurio žirgas greičiau
atsistatė (sumuojamas bendras atsistatymo laikas, jei buvo daugiau nei vienas etapas). Jei
atsistatymo laikas vienodas, aukštesnę vietą užimą duetas (ekipažas) kurio žirgo pulsas po
finišo mažesnis.
3.5.3. Debiutantų ir vaikų iki 12 m. distancijose laimėtojai nustatomi organizacinio komiteto ir teisėjų
kolegijos sprendimu.
3.6. Dalyvis, turintis problemų lenktynių atkarpoje ar jojantis lėtesniu tempu, privalo netrukdydamas
leistis pralenkiamas jį pasivijusiu varžovu.
3.7. Galima pagalba per varžybas prieš startą, finišavus ar poilsio punktuose pažymėtuose VP:
3.7.1. Padėti pagirdyti ar išmaudyti žirgą;
3.7.2. Padėti susitvarkyti inventorių ar duoti to, ko trūksta (vandens, maisto, aprangos);
3.7.3. Padėti užlipti i balną;
3.7.4. Pametus pasagą, padėti pakaustyti žirgą;
3.7.5 Vaikus iki dvylikos metų, galima lydėti pėsčiomis, kitu žirgu, suteikti reikalingą pagalbą trasoje.
3.8. Uždrausta pagalba:
3.8.1. Draudžiama visa kita pagalba, nenurodyta 3.7 punkte;
3.8.2. Uždrausta būti lydimam (eiti pirma, šalia ar iš paskos) automobiliu, dviračiu, pėsčiomis ar kito
raitelio, išskyrus atvejus nurodytus 3.7.5 punkte.
3.9. Uniforma:
3.9.1. apsauginio standartinio modelio šalmas,
3.9.2. rekomenduojamos aptemptos jojimo kelnės arba galife, aukšti batai arba aulinukai, marškiniai;
3.9.3. privalomos uždaros kilpos arba jojimo batai su kulnu.
3.9.4. apranga turi būti tvarkinga.
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3.10. Inventoriui apribojimų nėra, bet jis turi būti geros kokybės ir pritaikytas žirgui. Šmaikštis, jį
atstojantys daiktai, slankiojantys pavadžiai, įvairūs parišimai bei pentinai yra draudžiami
(botagas leidžiamas karietų rungtyje).
3.11. Visi veiksmai ar eilė veiksmų, kurie gali būti laikomi žiauriais yra draudžiami - tai gali būti
pavargusio žirgo smarkus raginimas, netinkamas baudimas ar šmaikščio naudojimas ar kt.
3.12. Minimalus raitelio svoris su inventoriumi – nenustatomas.
3.13. Kiekvieno dalyvio starto laikas, kai jis nestartuoja nustatytu laiku, yra rašomas toks, koks buvo
numatytas. Dalyvis išjoti gali ne vėliau nei per 15 minučių nuo nustatyto starto laiko.
3.14. Apdovanojimas
3.14.1. Apdovanojami visų distancijų laimėtojai ir prizininkai. Planuojamas prizinis fondas.
3.15. Visus klausimus, nenumatytus šiose specialiose taisyklėse, tačiau iškilusius iki varžybų, ar
varžybų metu, spręs varžybų organizacinis komitetas kartu su teisėjų kolegija vadovaudamiesi
FEI ištvermės jojimo nuostatais ir turima tokiu varžybų vykdymo patirtimi.
IV. Bendrosios taisyklės
4.1. Organizacinio komiteto teisė. Organizacinis komitetas pasilieka išimtinę teisę, suderinęs su
Teisėju kolegija, priklausomai nuo iškilusiu naujų aplinkybių, varžybų metu ar prieš tai
modifikuoti ir dalinai keisti šiuos nuostatus ir taisykles. Savininkų, varžybų dalyvių, arklių ir
arklininkų registravimasis reiškia jų sutikima su varžybų taisyklėmis ir kiekvienos jų dalių
sąlygomis, ir aiškiai išreiškia sutikimą atleisti Organizacinį komitetą nuo bet kokios
atsakomybės už bet kokį nelaimingą atsitikimą ar bet kokio pobūdžio ligą, kurie gali paveikti
varžybų dalyvį, savininką, arklį, arklininką ar kitą nuosavybę, įskaitant, bet neapsiribojant
vagystes, kitus praradimus, tiek varžybų metu, tiek ir kitu laiku.
4.2. Atsakomybė:
4.2.1.Prieš savininkus, varžybų dalyvius, arklius ir arklininkus. Nei organizacinis komitetas, nei bet
koks kitas asmuo, pasamdytas organizacinio komiteto, nebus atsakingas už fizine arba
materialinę žalą, nelaimingus atsitikimus ar ligas, kuriuos gali patirti savininkai, varžybų
dalyviai, arkliai ir arklininkai bet kokiomis aplinkybėmis, varžybų zonos viduje ar už jos,
nesvarbu, kada tokie kiltų – prieš varžybas, varžybų metu ar po varžybų. Jeigu dėl nenumatytų
aplinkybių savininkas, varžybų dalyvis, žirgas ar arklininkas negalės išvykti iš varžybų zonos
visas išlaidas susijusias su jų pasilikimu varžybų zonoje dengia savininkai ar varžybų dalyviai.
Organizacinis komitetas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės už aukščiau išvardintas
išlaidas;
4.2.2.Prieš trečiuosius asmenis. Kiekvienas dalyvis, savininkas ar arklininkas bus visiškai atsakingas
už bet kokią žalą, kurią jis/ji ar jo/jos arkliai ar kita nuosavybė gali sukelti tretiems asmenims
prieš ar po varžybų arba varžybų metu, varžybų zonoje ar už jos ribų.
4.3. Prieštaravimai, protestai. Visi prieštaravimai ar protestai turi būti raštiški, pasirašyti ir įteikti
teisėjų kolegijai.
4.4. Reklama. Varžybų dalyviai, savininkai ar arklininkai gali reklamuoti savo rėmėjus darydami
užrašus ar logotipus ant savo rūbų ,žirgų inventoriaus ar transporto priemonių. Bet kokia ,
kitokia reklama varžybų zonoje (aikštelėje, trasoje) galima tik organizaciniam komitetui leidus.
4.5. Varžybų tikslas:
4.5.1. Populiarinti žirgų sportą Lietuvos gyventojų tarpe;
4.5.2. Įrodyti, kad kiekvienas norintis joti žmogus gali dalyvauti įdomiose varžybose varžydamasis
su sau lygiais konkurentais (arba pats su savimi);
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4.5.3. Kad lydėtų sėkmė, raitelis privalo gerai žinoti savo ir savo žirgo galimybių ribas, todėl gali
prasmingai ir įdomiai praleisti laiką ruošdamas žirgą ir save varžyboms. Raitelis turėtų varžybų
metu sugebėti teisingai įvertinti maršruto sunkumą ir atitinkamai pasirinkti judėjimo greitį
atskirose trasos atkarpose;
4.5.4. Suburti mėgėjus joti natūraliose gamtinėse sąlygose, dalytis treniruočių patirtimi, patirtais
įspūdžiais. Maloniai praleisti laisvalaikį;
4.5.5. Ištvermės varžybos, bandymai – tai varžybos skirtos pademonstruoti žirgo protą, drąsa, greitį,
ištvermę ir kitus gabumus;
4.5.6. Šalies mastu tai galimybė įvertinti dalyvaujančių žirgų sportines savybes reikalingas tolesnei
sportinių žirgų selekcijai.
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Priedas Nr.1
Taškų skaičiavimo taisyklės:
a) jojamo žirgo pristatymas į veterinarinę aikštelę po tarpinio ar galutinio finišo:
• iki 3 min – 6 taškai;
• nuo 3 iki 6 min – 3 taškai;
• daugiau nei 6 min – 0 taškų.
a) važiuojamo žirgo pristatymas į veterinarinę aikštelę po tarpinio ar galutinio finišo:
• iki 5 min – 6 taškai;
• nuo 5 iki 8 min – 3 taškai;
• daugiau nei 8 min – 0 taškų.
b) bėgsena:
• lygus žirgo bėgimas – 3 taškai;
• nelygus – 1 taškas.
c) greitis:
• 8 – 9 km/h – 1 taškas;
• 9 – 10 km/h – 2 taškai;
• 10 – 11 km/h – 3 taškai;
• 11 – 12 km/h – 4 taškai;
• 12 – 13 km/h – 5 taškai;
• 13 – 14 km/h – 6 taškai;
• 14 – 15 km/h – 7 taškai;
• 15 – 16 km/h – 8 taškai.
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