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BĖK BĖK, ŽIRGELI 

Niūronys, Anykščių raj. 

2019-06-01 

 

NUOSTATAI IR PROGRAMA 
 

 

Tikslai ir uždaviniai: 

1. Populiarinti jojimo sportą Anykščių rajone; 

2. Kelti raitelių sportinį meistriškumą; 

3. Išaiškinti pajėgiausius Anykščių rajono raitelius. 

 

Oficialūs asmenys: 

Vyriausias varžybų teisėjas: Raimonda Palionytė 

Varžybų sekretorius: Raimonda Palionytė 

Laikininkas: Vaida Palionytė  

Maršrutų dizaineris: Stasys Uogela 

 

 

Atsakomybė: 
1. Savininkų, varžybų dalyvių, arklių ir arklininkų registravimasis reiškia jų sutikimą su 

Varžybų Nuostatų ir kiekvienos jų dalių sąlygomis, ir aiškiai išreiškia sutikimą atleisti  

Organizatorius 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. 

2. Prieš savininkus, varžybų dalyvius, arklius ir arklininkus nei organizatoriai, nei bet koks 

kitas asmuo, organizatorių pasamdytas, nebus atsakingas už fizinę arba materialinę žalą, 

nelaimingus atsitikimus ar ligas, kuriuos gali patirti savininkai, varžybų dalyviai, arkliai ir 

arklininkai bet kokiomis aplinkybėmis, varžybų zonos viduje (aikštėje, trasoje) ar už jos, 

nesvarbu, kada tokie kiltų – prieš varžybas, varžybų metu ar po varžybų. 

3. Prieš trečiuosius asmenis: 

3.1 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. Organizatoriai atleidžiami nuo bet kokios atsakomybės už aukščiau išvardintas išlaidas. 

 

Dalyvavimo sąlygos: 

Varžybose leidžiama startuoti, jei žirgas turi galiojantį pasą su visomis būtinomis atžymomis. 

Žirgui galimi du startai per dieną.  

Raiteliai iki 16 m. amžiaus (imtinai) privalo dėvėti apsaugines liemenes. 

Šetlando poni rungtyse gali dalyvauti raiteliai iki 12 metų (imtinai). 

Visi raiteliai ir žirgai, dalyvaujantys konkūruose Nr. 1, 2, 3 (išskyrus žemaitukų užskaitos 

dalyvius) privalo turėti LŽSF licencijas. 

 

Paraiškos ir informacija: 

Paraiškas siųsti iki gegužės 29 d. el. paštu: info@equestrian.lt 

Daugiau informacijos: info@equestrian.lt ir/ar tel. nr.: 868757019 – Raimonda Palionytė. 

Laiku neatsiuntus paraiškos, starto mokestis bus dvigubinamas. 
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PROGRAMA 

 

 

11.00 val. Šventės „Bėk bėk, žirgeli!“ atidarymas hipodrome: 

 Paradas 

 Šventės vėliavos pakėlimo ceremonija 

 Lietuvos Respublikos kavalerijos atkūrimo 100-ioms metinėms paminėti skirtas karo 

istorijos rekonstrukcijos klubo „Grenadierius” pasirodymas 

 

 

11:45 val. žirgų konkūrų varžybos hipodrome 

 

Konkūras Nr. 1 Žemaitukų veislės žirgai 

Dvi užskaitos: žemaitukų veislės žirgai ir Vaikai iki 14 m.  

Art.: 238.2.1. Švara + laikas. 

Kliūčių aukštis iki 80 cm.  

Žemaitukų užskaitos dalyvimas starto mokesčio nėra.  

Starto mokestis Vaikų užskaitai – 10 eurų. 

Prizinis fondas žemaitukų užskaitai: 250 eurų (90-70-50-25-15). 

Vaikų užskaitos nugalėtojas ir prizininkai apdovanojami rėmėjų įsteigtais daiktiniais prizais, 

taurėmis, žirgai – rozetėmis. 

Į apdovanojimus kviečiami pirmas penkias prizines vietas užėmę duetai. 

Žemaitukų užskaitos rėmėjas: Žemaitukų arklių augintojų asociacija. 

 

13:00 val. Lietuvos Respublikos kavalerijos atkūrimo 100-ioms metinėms paminėti skirtas 

karo istorijos rekonstrukcijos klubo „Grenadierius” pasirodymas  

 

Konkūras Nr. 2 Šetlando poni veislės žirgai  

Art.: 238.2.1. Švara + laikas. 

Kliūčių aukštis iki 30 cm.  

Starto mokesčio nėra.  

Prizinis fondas: rėmėjų dovanos.  

Raiteliai taip pat apdovanojami taurėmis, žirgai – rozetėmis. 

Į apdovanojimus kviečiami pirmas penkias prizines vietas užėmę duetai. 

 

Konkūras Nr. 3 Baltijos hanoverių veislės žirgų augintojų asociacijos taurė 

Dvi užskaitos: Jaunučiai iki 16 m. ir Atvira klasė. 

Art.: 269, lentelė A. Didėjančio sunkumo su Jokeriu.  

Kliūčių aukštis iki 100 cm.  

Starto mokestis - 10 eurų. 

Prizinis fondas Jaunučių užskaitai: 250 eurų (90-70-50-25-15) 

Prizinis fondas Atviros klasės užskaitai: 250 eurų (90-70-50-25-15). 

Nugalėtojas ir prizininkai taip pat apdovanojami taurėmis, žirgai – rozetėmis. 

Į apdovanojimus kviečiami pirmas penkias prizines vietas užėmę duetai. 

 

 

Ristūnų veislės žirgų parodomasis važiavimas (2 ratai – 1600 m). 

Prizinis fondas: 180 eurų (80-50-30-20). 

Važnyčiotojai taip pat apdovanojami taurėmis, žirgai – rozetėmis. 

Į apdovanojimus kviečiami pirmas keturias prizines vietas užėmę duetai. 
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Konkūras Nr. 4 Anykščių rajono mero taurė 

Dvi užskaitos: Jauniai iki 18 m. ir Atvira klasė. 

Art.: 238.2.2. Su persirungimu. 

Kliūčių aukštis iki 120 cm. 

Starto mokestis 10 eurų. 

Prizinis fondas jauniams: 500 eurų (200-150-100-30-20). 

Prizinis fondas atvirai klasei: 800 eurų (300-200-150-100-50). 

Nugalėtojas ir prizininkai taip pat apdovanojami taurėmis, žirgai – rozetėmis. 

Į apdovanojimus kviečiami pirmas penkias prizines vietas užėmę duetai.  

 

 

 

Mišrūnų žirgų lenktynės (1 ratas – 800 m).  

Starto mokestis: 10 eurų.  

Prizinis fondas: 220 eurų (70-60-40-30-20). 

Raiteliai taip pat apdovanojami taurėmis, žirgai – rozetėmis. 

Į apdovanojimus kviečiami pirmas penkias prizines vietas užėmę duetai. 

 

Žemaitukų veislės žirgų lenktynės (1 ratas – 800 m).  

Starto mokesčio nėra.  

Prizinis fondas: 250 eurų (90-70-50-25-15). 

Raiteliai taip pat apdovanojami taurėmis, žirgai – rozetėmis. 

Į apdovanojimus kviečiami pirmas penkias prizines vietas užėmę duetai. 

Rungties rėmėjas: Žemaitukų arklių augintojų asociacija. 

 

Šetlando poni veislės žirgų lenktynės 

Starto mokesčio nėra.  

Prizinis fondas: rėmėjų dovanos. 

Raiteliai taip pat apdovanojami taurėmis, žirgai – rozetėmis. 

Į apdovanojimus kviečiami pirmas penkias prizines vietas užėmę duetai. 

 

 

 

 


