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”A.DAPKAUS TAURĖS” VARŽYBOS 2017 

NUOSTATAI 

1. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

1.1. Populiarinti žirgų sportą Lietuvos gyventojų tarpe. 

1.2. Kelti sportinį meistriškumą. 

1.3. Išaiškinti stipriausius šalies sportininkus. 

2. VIETA IR LAIKAS 

2.1. Jojimo sporto klubas „CIVINSKŲ ŽIRGAI“, Raudondvario k., Riešės sen., Vilniaus r. 

2.2. 2017 m. rugsėjo 2-3 d. 12 val. 

3. DALYVIAI IR ORGANIZATORIAI 

3.1. Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių raiteliai. 

3.2. Organizatoriai: Sporto klubas „Civinskų žirgai“. 

4. VARŽYBŲ PROGRAMA 

2017 m. rugsėjo 2 d. (šeštadienis) 12 val.  

Konkūras Nr.1 Komandinė „A.Dapkaus taurė“ Art.238.2.1 

Komandą sudaro:  

- veteranas virš 40 metų- 3 metus nedalyvavęs oficialiose varžybose (kliūčių aukštis iki 

100cm); 

- raitelis virš 14 metų amžiaus (kliūčių aukštis 120cm); 

- jaunutis 14 metų ( gimę 2003 m. ir jaunesni)  (kliūčių aukštis iki 100 cm). 

Nustatant komandą nugalėtoją visų raitelių baudos taškai sumuojami. Esant vienodai baudos 

taškų sumai galutinį rezultatą lemia 2 ir 3 raitelių laikų suma. 

- Komandinės rungties prizinis fondas 600 EUR. Starto mokesčių nėra. 

Atskirai asmeninėje įskaitoje apdovanojami geriausi: 

- veteranai; 

- jaunučiai. 

 

Konkūras Nr.2 „Dapkaus šeimos taurė“ Art. 238.2.2, kliūčių aukštis 130 cm. Su persirungimu. 

 Prizinis fondas 400 EUR. Starto mokesčių nėra 

 

Konkūras Nr.3 Art.274.5.6. Dviejų fazių konkūras. Kliūčių aukštis pirmoje fazėje iki 90 cm, 

antroje fazėje iki 100 cm. Starto mokestis 10 EUR.  

 

Konkūras Nr.4 Art. 269. Taškų rinkimo konkūras art.270. Kliūčių aukštis iki 70 cm. Starto 

mokestis 10 EUR. 

 

2017 m. rugsėjo 3 d. (sekmadienis) 12 val. 

 

Konkūras Nr.1 UAB “ Vetfarmas “ konkūras. Art. 263, lentelė C, kliūčių aukštis iki 120 cm. 

Starto mokestis 10 EUR. 

 

Konkūras Nr.2 Taurės „Nemunas„ nugalėtojo konkūras Art. 238.2.2, kliūčių aukštis 130 cm. Su 

persirungimu. Starto mokestis 10 EUR. 
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Konkūras Nr.3 Dviejų fazių konkūras. Kliūčių aukštis pirmoje fazėje 100 cm, antroje fazėje iki 

110 cm. Starto mokestis 10 EUR. 

 

Konkūras Nr.4 Dviejų fazių konkūras. Kliūčių aukštis pirmoje fazėje iki 80 cm, antroje fazėje iki 

90 cm. Starto mokestis 10 EUR. 

Konkūras Nr.5 Dviejų fazių konkūras. Kliūčių aukštis pirmoje fazėje iki 60 cm, antroje fazėje iki 

80 cm. Starto mokestis 10 EUR. 

 

  

5. APDOVANOJIMAS 

5.1. Konkūras Nr.1 „A.Dapkaus komandinės taurės“ nugalėtojai apdovanojami taurėmis 

arba atminimo prizais , diplomais, jų žirgai- rozetėmis. 

5.2. Prizininkai- atitinkamo laipsnio diplomais, jų žirgai- rozetėmis. 

Kiekviename konkūre į apdovanojimų ceremoniją kviečiami 3 geriausiai pasirodę raiteliai, o 

priziniai pinigai paskirstomi pagal prizinių pinigų paskirstymo lentelę: 

Vieta Dalyvių 

skaičius 

(iki 25) 

Piniginis 

prizas, % 

1 iki 25 25 

2 iki 25 20 

3 iki 25 15 

 

6. GARDAI: paraiškas dėl gardų poreikio siųsti iki rugpjūčio 30 dienos 

juratecivinskaite@yahoo.com 

Gardo mokestis varžyboms 20 EUR (šeštadienis- sekmadienis).  

Gardų kiekis ribotas. Mokestis mokamas  varžybų vietoje.  

 

7. PARAIŠKOS 

7.1. Techninės paraiškos (pagal pateiktą formą) pristatomos elektroniniu paštu 

juratecivinskaite@yahoo.com, ne vėliau kaip 2017 m. rugpjūčio 30 d.. Neatsiuntus 

laiku paraiškų, starto mokestis 20 EUR  

8. REIKALAVIMAI DALYVIAMS 

8.1. Raitelis: 

8.1.1. varžybose turi dalyvauti apsirengęs tvarkinga raitelio apranga, mūvėti apsauginį 

šalmą; 

8.1.2. negali būti apsvaigęs nuo alkoholinių gėrimų arba narkotinių medžiagų. 

8.2. Žirgas: 

8.2.1. turi būti sveikas, patikrintas veterinarinės tarnybos (tvarkingas FEI (tarptautinis) 

arba nacionalinis žirgo pasas pateikiamas žirgyno vet. gydytojui, atvežus žirgą, 

prieš išvedant jį iš mašinos).  

8.2.2. turi būti pabalnotas tvarkingu inventoriumi.  

8.3. Netoleruojamas bet koks žiaurus elgesys su žirgu. Draudžiama žirgus šerti 

tonizuojančiais pašarais, pašarų priedais arba vaistais bei  kitais būdais tonizuoti žirgą. 

9. ATSAKOMYBĖ 

9.1. 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. 

mailto:juratecivinskaite@yahoo.com
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9.2. 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. 

9.3. Prieš trečiuosius asmenis  

9.3.1. 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. 

9.4. Organizatoriai atleidžiami nuo bet kokios atsakomybės už aukščiau išvardintas 

išlaidas. 

10. PRIEŠTARAVIMAI, PROTESTAI 

Visi prieštaravimai ar protestai turi būti raštiški, pasirašyti ir įteikti  vyriausiajam varžybų 

teisėjui. 

11. REKLAMA 

11.1. Varžybų dalyviai, savininkai ar arklininkai gali reklamuoti savo rėmėjus darydami 

užrašus ar logotipus ant savo rūbų arba žirgų inventoriaus.  

11.2. Bet kokia reklama varžybų zonoje (aikštelėje, trasoje) galima tik organizatoriui 

leidus. 

12. KITI KLAUSIMAI 

12.1. Visus klausimus, nenumatytus šiose specialiose taisyklėse, tačiau iškilusius iki 

varžybų, ar varžybų metų spręs varžybų organizatoriai kartu su teisėjų kolegija 

vadovaudamiesi FEI konkūrų varžybų nuostatais ir turima tokių varžybų vykdymo 

patirtimi. 

13. ORGANIZATORIŲ TEISĖS  

Organizatoriai pasilieka išimtinę teisę, suderinęs su Teisėjų kolegija, priklausomai nuo iškilusių 

naujų aplinkybių, varžybų metu ar prieš tai modifikuoti ir dalinai keisti šiuos NUOSTATUS. 

 

Pagrindinis varžybų rėmėjas:  

Dapkaus šeima 

 

Informaciniai rėmėjai: 

                
 

Varžybų rėmėjai: 

 

           

                  UAB „LOGIPOLIJA“ 
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Lietuvos arklių augintojų asociacija  

                        

                                                         

        
 

 

 

 


