
Varžybų nuostatai ir programa 
 

JOJIMO TRIKOVĖS VARŽYBOS – 2015 m. 

 

ALYTAUS MIESTO MERO TAURĖ 

 

  
 

2015 m. Balandžio mėn. 25-26 d. 

 
Bendra informacija 

 

Rengiamos varžybos Jojimo trikovės varžybos. Alytaus miesto 

mero Taurė 

Varžybų data 2015m. Balandžio mėn. 25-26 d. 

Varžybų vieta Butrimonys, Alytaus raj. 

 
Vykdomi lygiai Sunkus lygis CNC1* , Pradinukų lygis 

CNC 70 

 
Organizatoriai 

 

Petro Bočkaus ūkininko ūkis email: petras.bockus@gmail.com; tel: 
+37069927998 

Lietuvos žirginio sporto federacija email.:info@equestrian.lt 

 

Teisėjų komanda 

 

Maniežinio jojimo teisėjai Dovilė Kraulaidienė 

Varžybų teisėjas Petras Bočkus 

Kroso dizaineris Petras Bočkus 

Varžybų sekretorius Andrius Undzėnas 
 

Organizatoriai  ir Vyriausioji teisėjų kolegija atsako dėl varžybų organizavimo ir pravedimo. Organizatoriai ir Vyriausioji 

teisėjų kolegija pasilieka sau teisę daryti pakeitimus varžybų programoje 
 

 

Dalyviai 

 

Dalyvių skaičius Neribojamas 

Žirgų skaičius dalyviui Neribojamas 

 

 

mailto:petras.bockus@gmail.com


 

Varžybų laikas 

 

Arklidės atidaromos Balandžio  24 d. 12:00val 

Mandatinė komisija Balandžio 25 d. 9:00val  

Dailiojo jojimo pirmo raitelio startas  Balandžio  25 d. 11:00val  

Konkūrų pirmo raitelio startas Balandžio  25 d. 15:00val  

Pirmo raitelio kroso rungties startas Balandžio  26 d. 12:00val  

Varžybų apdovonijimas 60 min. po paskutinio raitelio starto 

 

 

 

Išjodinėjimas 

 

Pradinukų lygis (CNC 70) (CNC 90) NJTF schema 

Sunkusis lygis (CNC 1*) 2009 FEI EVENTING 1* STAR 

DRESSAGE TEST A 

 

Visas schemas rasite tinklalapyje www.njtf.lt  

 

 

 

Kroso rungtis 
 

 

 

 

 

Pradinukų lygis 

Gruntas Žolė 

Trasos ilgis 1000- 1500 m. 

Judėjimo greitis 450 m/min 

Kliūčių skaičius Max 12 

 

 

 

 

Sunkusis lygis 

Gruntas Žolė 

Trasos ilgis 2800 - 3200 m. 

Judėjimo greitis 520 m/min 

Kliūčių skaičius Max 25 

 

http://www.njtf.lt/


    Konkūro rungtis 
 

 

 

 

Pradinukų lygis 

Gruntas Žolė 

Distancija iki 400 m  

Judėjimo greitis 300 m/min 

Šuolių skaičius 11 

Kliūčių skaičius 10 

Kliūčių aukštis 75 cm 

 

 

 

Sunkusis lygis 

Gruntas Žolė 

Distancija iki 600 m  

Judėjimo greitis 350 m/min 

Šuolių skaičius 13 

Kliūčių skaičius 11 

Kliūčių aukštis 115 cm 

 

      Pradinukų lygyje gali dalyvauti 4m. žirgai. Sunkiajame lygyje dalyvaujantys 

duetai privalo turėti vidutinio lygio kvalifikaciją pagal NJTF patvirtintas taisykles. 

 
Galutinės paraiškos 2011 m. Balandžio 23 d.   

 

Starto mokestis žirgui 

Pradinukų lygis Sunkus lygis 

30eur  30 eur 

Gardų nuoma 15 eur. Gardų skaičius ribotas 

Paraiškos siunčiamos  undziuke@yahoo.com ir info@equestrian.lt 
 

Licencijos: 

Dalyviai turi turėti galiojančias LŽSF licencijas. 

Veterinariniai reikalavimai: 

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

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. 

Draudimas: 

Visi savininkai ir sportininkai yra asmeniškai atsakingi už žalą tretiesiems asmenims, kurie sukėlė 

patys, jų darbuotojai, agentai ar jų žirgai. Dėl to jiems patartina įsigyti trečiųjų šalių draudimą, pilnai 

padengianti dalyvavimą žirginio sporto rungtyse šalies ribose ir užsienyje ir turėti šį polisą galiojantį. 

 

Prizinis fondas –  dalyviai apdovanojami diplomais ir rozetėmis. 

Jūsų žirgų gerovei ir organizatorių darbo palengvinimui, prašome, paraiškas dėl gardų atsiųsti kuo 

anksčiau, nelaukiant paskutinės paraiškų atsiuntimo dienos. 

 

Organizatoriai: LŽSF, P.Bočkaus ūkis 

mailto:undziuke@yahoo.com

