
 
VARŽYBŲ PAVADINIMAS 

„Harmony Park dailiojo jojimo pavasario taurė 2018“ 

 

ORGANIZATORIUS 

VŠĮ “Visuomenės Harmonizavimo Parkas” 

 

VYKDYMO VIETA IR LAIKAS 

Gegužės 19/20d. “Harmony Park”, Vazgaikiemis 

 

 

1. DALYVAVIMO SĄLYGOS 

 

1.1. Varžybose gali dalyvauti visi Lietuvos ir užsienio valstybių raiteliai;  

1.2. Visi raiteliai bei žirgai privalo turėti galiojančias LŽSF licencijas; 

1.3. Rungtis vykdoma, jei yra užsiregistravęs bent vienas dalyvis. Pagrindine įskaita laikoma 

„Atvira”, t.y. papildomos įskaitos vykdomos tik tuomet, kai jose varžytis užsiregistruoja 

mažiausiai 3 duetai. Jiems nesusirinkus, papildomų įskaitų startai prijungiami prie „Atviros“ 

įskaitos.  

1.4. Visi varžybose dalyvaujantys žirgai turi būti pažymėti starto numeriu visuomet, kai yra 

išvedami iš gardo ar transporto priemonės (balnojami, jojami, vedžiojami, ganomi). Starto 

numerį galite sužinoti starto protokoluose. 

1.5. Varžybų ir apšilimo metu ASTM/SEI saugumo standartą atitinkantis šalmas yra privalomas 

visiems raiteliams iki 21 metų arba jojantiems žirgais iki 6 metų imtinai.  

1.6. Treniruočių metu šalmas yra privalomas visiems be išimties.  

1.7. Visi protestai ir skundai turi būti pateikiami raštu. Apie pastebėtas skaičiavimo klaidas, 

sekretoriatą būtina informuoti ne vėliau kaip per 1 valandą nuo minėtos rungties 

apdovanojimų, pateikiant teisėjavimo protokolus kaip įrodymą. Rezultatai perskaičiuojami 

ir, jei būtina, vyr. teisėjo sprendimu perskirstomos vietos ir/ar prizai. Vėliau rezultatai 



neperskaičiuojami ir netaisomi. Teisėjavimo protokolus sportininkai gali atsiimti 

sekretoriate iš karto po rungties apdovanojimų.  

1.8. Organizacinis komitetas pasilieka teisę keisti šiuos nuostatus iškilus nenumatytoms 

aplinkybėms ar force majeur. Apie bet kokius pakeitimus sportininkai ir oficialūs asmenys 

informuojami kaip galima greičiau.  

1.9. Arklidėse rūkyti ir vartoti alkoholį griežtai draudžiama! 

1.11. Šunys turi būti su pavadėliu viso renginio metu.  

1.12. Šiukšlės ir mėšlas turi būti metami į tam skirtus konteinerius arklidėse, treniruočių aikštėse 

ir bendro naudojimo vietose.  

1.13. Atvykimas gegužės 18d. nuo 10:00 val. – išvykimas gegužės 20 d. pasibaigus varžyboms.  

1.14. Varžybinėje aikštėje gegužės 18 d. treniruotis leidžiama nuo 10:00val. iki 17:00 val., 

apšilimo aikštėje nuo 10:00val. iki 21:00 val. 

1.15. Žirgus vaikyti leidžiama tik darbiniame manieže šalia arklidžių. Apšiliminėje ir/ar 

varžybinėse aikštėse žirgus vaikyti griežtai draudžiama! 

 

2. VARŽYBŲ DALYVIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

2.1. Dalyviai privalo elgtis sąžiningai, etiškai bei garbingai.  

2.2. 2010 m. liepos 29 dienos LŽSF valdybos nutarimu raiteliai iki 12 metų (ir būdami 12 metų) 

varžybose privalo dėvėti apsaugines liemenes. 

2.3. Apie neatvykimą į varžybas, pakeitimus starto protokoluose ir/ar gardų rezervacijos 

pakeitimus privaloma informuoti telefonu: +37065624197, +37067048845 ar el. paštu: 

equestrian@harmonypark.lt  

 

3. VETERINARINIAI REIKALAVIMAI 

 

3.1. Varžybose leidžiama startuoti, jei žirgas turi bet kurios valstybės galiojantį nacionalinį ar 

FEI žirgo pasą ir/ar FEI Atpažinimo kortelę (FEI Recognition Card) jame yra atžymos apie 

visus Lietuvos Respublikoje jojimo sporto varžybose reikalaujamus atliktus kraujo tyrimus, 

bei yra atžymos apie tvarkingai ir laiku padarytus reikalaujamus skiepus.  

3.2. Už nustatytus pažeidimus gali būti taikomos ir kitos nuobaudos numatytos Valstybinės 

maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) atitinkamuose teisės aktuose.  

3.3. VMVT įspėja ir pataria nenaudoti FEI pripažintų žirgų dopingo medikamentų ar maisto 

papildų. Bet kuriose Lietuvoje vykstančiose varžybose, iš bet kurio startavusio žirgo, gali 

būti paimtas mėginys dopingo kontrolei. Jei bus nustatyta, kad žirgui buvo naudojamas 

mailto:equestrian@harmonypark.lt


draudžiamas preparatas (bus rasta dopingu laikoma medžiaga) žirgo savininkui gresia 

bauda, bei visų jo žirgo tyrimo išlaidų privalomas kompensavimas.VMVT darydama 

išlygas tikisi iš sportininkų geros valios, drausmės, atsakingumo ir tarpusavio supratimo.  

3.4. Kiekvienas raitelis turi su savimi turėti užpildytą savo vežamo gyvūno važtaraštį, kurį gali 

pareikalauti pateikti veterinarijos gydytojas varžybų vietoje. 

 

4. APDOVANOJIMAI IR PRIZINIS FONDAS 

 

4.1 Visose rungtyse nugalėtojai apdovanojami taurėmis, prizininkai rozetėmis ir/ar daiktiniais 

prizais.  

4.2 Raiteliai neatvykę į apdovanojimų ceremoniją netenka piniginio prizo ir/ar daiktinio prizo. 

4.3 Visi raiteliai į apdovanojimų ceremoniją privalo atvykti dėvintys tvarkingą varžybinę 

uniformą. 

 

5. TEISĖJŲ KOLEGIJA 

Vyr. teisėjas: Dovilė Kraulaidienė   

Narys:  Agnė Uždavinytė   

Narys:  Ginta Vilde   

Narys:  Odeta Vasiliauskienė   

(Kolegija dar gali būti papildyta) 

 

 

6. PARAIŠKOS IR STARTO MOKESČIAI 

 

Paraiškas siųsti iki: gegužės 10 d.  equestrian.competition@gmail.com  

Paraiškos forma rasite: www.equestrian.lt 

Starto mokesčiai mokami pavedimu iki gegužės 15 d. (pavedimo paskirtyje nurodyti raitelio 

vardą, pavardę ir testus už kuriuos atliekamas mokėjimas) 

Rekvizitai apmokėjimui: 

VŠĮ "Visuomenės harmonizavimo parkas" 

Įm.k.300662117 

Sąsk.Nr. LT437044060006045916  

AB SEB bankas 

 

 

mailto:equestrian.competition@gmail.com
http://www.equestrian.lt/


7. INFORMACIJA DALYVIAMS 

 

Dėl apgyvendinimo kreiptis telefonu:  

+370 (650) 98 012 arba el.paštu info@harmonypark.lt   

 

Gardų rezervacijos:  

Gardų kiekis ribotas, todėl organizatoriai pasilieka teisę suteikti gardus tiems, kurie atsiųs 

tvarkingas ir laiku užpildytas gardų rezervacijos paraiškas bei laiku atliks apmokėjimą už 

gardus.  

Gardų rezervacija priimama: 

https://docs.google.com/forms/d/1G7OxJ2OuNbdP8KYMW_l4HmCISuhkT8EXT37SvqIS59A

/edit  

mailto:info@harmonypark.lt
https://docs.google.com/forms/d/1G7OxJ2OuNbdP8KYMW_l4HmCISuhkT8EXT37SvqIS59A/edit
https://docs.google.com/forms/d/1G7OxJ2OuNbdP8KYMW_l4HmCISuhkT8EXT37SvqIS59A/edit


Apmokėjimą už gardus būtina atlikti pavedimu į VŠĮ “VISUOMENĖS HARMONIZAVIMO PARKAS 

sąskaitą iki 2018-05-15!!! 

 

 Laiku neatlikus apmokėjimo už gardus, rezervacija yra atšaukiama. 

 Už gardus varžybų vietoje atsiskaityti galimybės NEBUS. 

 

GARDŲ NUOMA Laikotarpis Kaina 

Šalia hipodromo  

(angare, kraikas šiaudai) 

Visoms varžyboms 

(nuo 05/18 iki 05/20) 
35 Eur  

Šalia hipodromo  

(angare, kraikas pjuvenos) 

Visoms varžyboms 

(nuo 05/18 iki 05/20) 
45 Eur  

Šalia hipodromo  

(angare, kraikas šiaudai) 
1 diena 20 Eur  

Arklidėse  

(kraikas šiaudai) 

Visoms varžyboms 

(nuo 05/18 iki 05/20) 
45 Eur 

Arklidėse  

(kraikas pjuvenos) 

Visoms varžyboms 

(nuo 05/18 iki 05/20) 
55 Eur  

Arklidėse  

(kraikas pjuvenos) 
1 diena 25 Eur  

Balninės nuoma arklidėje (skaičius 

ribotas) 

Visoms varžyboms 

(nuo 05/18 iki 05/20) 
30 Eur 

PAPILDOMOS PASLAUGOS Kaina 

Šienas kitkomis 5 Eur/vnt. 

Šienas rulonais 35 Eur/vnt. 

Šiaudai kitkomis 3 Eur/vnt. 

Pjuvenos (20kg.) 8 Eur/vnt. 

Elektra  15 Eur/vnt. 

Šienainis (20kg.) 10 Eur/vnt. 

 

Daugiau informacijos:  
+370 (656) 24 197, +370 (670) 48 845  

Arba adresu equestrian@harmonypark.lt 
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8. VARŽYBŲ PROGRAMA 

 

Šeštadienis (2018/05/19) 
 

Rungtis Testas ir įskaitos 

Nr. 1 

P lygis: Nacionalinis testas P-4 

 

Atvira įskaita: 6 m. ir vyresni žirgai, raitelių amžius neribojamas, raitelio 

licenzija neprivaloma. Tik paprastos kamanos, leidžiami paprasti arba trikampiai 

pagalbiniai pavadžiai (Vienna reins). Stekas leidžiamas (max 120 cm, 100 cm 

poniams), pentinai leidžiami (max. 3.5 cm), šalmas privalomas. 

Starto mokestis 25 eu. 

Nr. 2 

M lygis: FEI Team test Juniors 

 

Atvira įskaita: 6 m. ir vyresni žirgai, raiteliai nuo 12 m. Paprastos arba 

laužtukinės kamanos, stekas leidžiamas (max 120 cm), pentinai privalomi. 

Šalmas privalomas 21 m. ir jaunesniems raiteliams bei jojant 6 m. žirgais.  

Starto mokestis 25 eu. 

 

Jaunių iskaita: 6 m. ir vyresni žirgai, raiteliai nuo 16 iki 18 m. Paprastos arba 

laužtukinės kamanos, stekas leidžiamas (max 120 cm), pentinai privalomi, 

šalmas privalomas.  

Starto mokestis 25 eu. 

 

Nr. 3 

S lygis: FEI Preliminary test Young riders 

 

Atvira įskaita:  7 m. ir vyresni žirgai, raiteliai nuo 16 m. Paprastos arba 

laužtukinės kamanos, stekas leidžiamas (max 120 cm), pentinai privalomi, 

šalmas privalomas 21 m. ir jaunesniems raiteliams. 

Starto mokestis 25 eu. 

 

Jaunimo įskaita: 7 m. ir vyresni žirgai, raiteliai nuo 18 iki 21 m. Paprastos arba 

laužtukinės kamanos, stekas leidžiamas (max 120 cm), pentinai privalomi, 

šalmas privalomas.  

Starto mokestis 25 eu. 

 

Nr. 4 

 

PSG lygis: FEI Prix St Georges test 

 

Atvira įskaita:  7 m. ir vyresni žirgai, raiteliai nuo 16 m. Paprastos arba 

laužtukinės kamanos, stekas leidžiamas (max 120 cm), pentinai privalomi, 

šalmas privalomas 21 m. ir jaunesniems raiteliams. 

Starto mokestis 30 eu. 

 

Nr. 5 

GP lygis: FEI Grand Prix test 

 

Atvira įskaita:  8 m. ir vyresni žirgai, raiteliai nuo 16 m. Paprastos arba 

laužtukinės kamanos, stekas leidžiamas (max 120 cm), pentinai privalomi, 

šalmas privalomas 21 m. ir jaunesniems raiteliams. 

Starto mokestis 30 eu. 

 

 

 



Nr. 6 

E lygis: Nacionalinis testas E-2 

 

Atvira įskaita: 4 m. ir vyresni žirgai. Jojant 6 m. ir vyresniais žirgais, raiteliai 

nuo 12 m.; jaunesniais – tik 16 m. ir vyresni. Tik paprastos kamanos, stekas 

leidžiamas (max 120 cm), pentinai neprivalomi. Šalmas privalomas 21 m. ir 

jaunesniems raiteliams bei jojant 4-6 m. žirgais. 

Starto mokestis 22 eu. 

 

Vaikų I gr. įskaita: 6 m. ir vyresni žirgai, raiteliai nuo 12 iki 14 m. Tik paprastos 

kamanos, stekas leidžiamas (max 120 cm, 100 cm poniams), pentinai leidžiami 

(max. 3,5 cm), šalmas privalomas.  

Starto mokestis 22 eu. 

 

Mėgėjų I gr. įskaita: 4 m. ir vyresni žirgai, raiteliai nuo 22 m. Tik paprastos 

kamanos, stekas leidžiamas, pentinai leidžiami. Šalmas privalomas jojant 4-6 m. 

žirgais.  

Starto mokestis 22 eu. 

 

Nr. 7 

E lygis: FEI Preliminary A test Children 

 

Atvira įskaita: 4 m. ir vyresni žirgai. Jojant 6 m. ir vyresniais žirgais, raiteliai 

nuo 12 m.; jaunesniais – tik 16 m. ir vyresni. Tik paprastos kamanos, stekas 

leidžiamas (max 120 cm), pentinai neprivalomi. Šalmas privalomas 21 m. ir 

jaunesniems raiteliams bei jojant 4-6 m. žirgais. 

Starto mokestis 22 eu. 

 

Vaikų II gr. įskaita: 6 m. ir vyresni žirgai, raiteliai nuo 12 iki 14 m. Tik 

paprastos kamanos, stekas leidžiamas (max 120 cm, 100 cm poniams), pentinai 

leidžiami (max. 3,5 cm), šalmas privalomas. 

Starto mokestis 22 eu. 

 

 

 

Nr. 8 

A lygis: FEI Team test Children 

 

Atvira įskaita: 4 m. ir vyresni žirgai. Jojant 6 m. ir vyresniais žirgais, raiteliai 

nuo 12 m.; jaunesniais – tik 16 m. ir vyresni. Tik paprastos kamanos, stekas 

leidžiamas (max 120 cm), pentinai privalomi. Šalmas privalomas 21 m. ir 

jaunesniems raiteliams bei jojant 5-6 m. žirgais. 

Starto mokestis 22eu. 

 

Jaunučių įskaita: 6 m. ir vyresni žirgai, raiteliai nuo 14 iki 16 m. Tik paprastos 

kamanos, stekas leidžiamas (max 120 cm, 100 cm poniams), pentinai leidžiami 

(max. 3.5 cm), šalmas privalomas. 

Starto mokestis 22eu. 

 

Mėgėjų II gr. įskaita: 4 m. ir vyresni žirgai, raiteliai nuo 22 m. Tik paprastos 

kamanos, stekas leidžiamas, pentinai leidžiami. Šalmas privalomas jojant 5-6 m. 

žirgais. 

Starto mokestis 22eu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr. 9 L lygis: FEI Preliminary test Ponies 

 

Atvira įskaita: 5 m. ir vyresni žirgai. Jojant 6 m. ir vyresniais žirgais, raiteliai 

nuo 12 m.; jaunesniais – tik 16 m. ir vyresni. Tik paprastos kamanos, stekas 

leidžiamas (max 120 cm), pentinai privalomi. Šalmas privalomas 21 m. ir 

jaunesniems raiteliams bei jojant 5-6 m. žirgais. 

Starto mokestis 22 eu. 

 

Ponių įskaita: 6 m. ir vyresni poniai, ūgis – iki 148 cm. Raiteliai nuo 12 iki 16 

m. Tik paprastos kamanos, stekas leidžiamas (max 100 cm), pentinai leidžiami 

(max. 3.5 cm), šalmas privalomas. 

Starto mokestis 22 eu. 

 

 

Sekmadienis (2018/05/20) 
 

Rungtis Testas ir įskaitos 

Nr. 10 

P lygis: Nacionalinis testas P-4 

 

Atvira įskaita: 6 m. ir vyresni žirgai, raitelių amžius neribojamas, raitelio 

licenzija neprivaloma. Tik paprastos kamanos, leidžiami paprasti arba trikampiai 

pagalbiniai pavadžiai (Vienna reins). Stekas leidžiamas (max 120 cm, 100 cm 

poniams), pentinai leidžiami (max. 3.5 cm), šalmas privalomas. 

Starto mokestis 25 eu.  

Nr. 11 

M lygis: FEI Preliminary test Juniors 

 

Atvira įskaita: 6 m. ir vyresni žirgai, raiteliai nuo 12 m. Paprastos arba 

laužtukinės kamanos, stekas leidžiamas (max 120 cm), pentinai privalomi. 

Šalmas privalomas 21 

m. ir jaunesniems raiteliams bei jojant 6 m. žirgais.  

Starto mokestis 25 eu. 

Nr. 12 

M lygis: FEI Juniors Freestyle to Music 

 

Atvira įskaita: 6 m. ir vyresni žirgai, raiteliai nuo 12 m. Paprastos arba 

laužtukinės kamanos, stekas leidžiamas (max 120 cm), pentinai privalomi. 

Šalmas privalomas 21 

m. ir jaunesniems raiteliams bei jojant 6 m. žirgais.  

Starto mokestis 25eu.  

 

Jaunių iskaita: 6 m. ir vyresni žirgai, raiteliai nuo 16 iki 18 m. Paprastos arba 

laužtukinės kamanos, stekas leidžiamas (max 120 cm), pentinai privalomi, 

šalmas privalomas.  

Starto mokestis 25eu. 

Nr. 13 

S lygis: FEI Young riders Freestyle to Music 

 

Atvira įskaita:  7 m. ir vyresni žirgai, raiteliai nuo 16 m. Paprastos arba 

laužtukinės kamanos, stekas leidžiamas (max 120 cm), pentinai privalomi, 

šalmas privalomas 21 m. ir jaunesniems raiteliams. 

Starto mokestis 25 eu. 

 

Jaunimo įskaita: 7 m. ir vyresni žirgai, raiteliai nuo 18 iki 21 m. Paprastos arba 

laužtukinės kamanos, stekas leidžiamas (max 120 cm), pentinai privalomi, 

šalmas privalomas.  

Starto mokestis 25 eu. 

  



 

 

 

 

Nr. 14 

 

 

 

 

PSG lygis: FEI Intermadiate I Freestyle to Music 

 

Atvira įskaita:  7 m. ir vyresni žirgai, raiteliai nuo 16 m. Paprastos arba 

laužtukinės kamanos, stekas leidžiamas (max 120 cm), pentinai privalomi, 

šalmas privalomas 21 m. ir jaunesniems raiteliams. 

Starto mokestis 30 eu. 

 

Nr. 15 

GP lygis: FEI Grand Prix Freestyle to Music 

 

Atvira įskaita:  8 m. ir vyresni žirgai, raiteliai nuo 16 m. Paprastos arba 

laužtukinės kamanos, stekas leidžiamas (max 120 cm), pentinai privalomi, 

šalmas privalomas 21 m. ir jaunesniems raiteliams. 

Starto mokestis 30 eu. 

  

Nr. 16 

E lygis: Nacionalinis testas E-3 

 

Atvira įskaita: 4 m. ir vyresni žirgai. Jojant 6 m. ir vyresniais žirgais, raiteliai 

nuo 12 m.; jaunesniais – tik 16 m. ir vyresni. Tik paprastos kamanos, stekas 

leidžiamas (max 120 cm), pentinai neprivalomi. Šalmas privalomas 21 m. ir 

jaunesniems raiteliams bei jojant 4-6 m. žirgais. 

Starto mokestis 25 eu. 

 

Vaikų I gr. įskaita: 6 m. ir vyresni žirgai, raiteliai nuo 12 iki 14 m. Tik paprastos 

kamanos, stekas leidžiamas (max 120 cm, 100 cm poniams), pentinai leidžiami 

(max. 3,5 cm), šalmas privalomas.  

Starto mokestis 22 eu. 

 

Mėgėjų I gr. įskaita: 4 m. ir vyresni žirgai, raiteliai nuo 22 m. Tik paprastos 

kamanos, stekas leidžiamas, pentinai leidžiami. Šalmas privalomas jojant 4-6 m. 

žirgais. 

Starto mokestis 25 eu. 

Nr. 17 

E lygis: FEI Preliminary B test Children 

 

Atvira įskaita: 4 m. ir vyresni žirgai. Jojant 6 m. ir vyresniais žirgais, raiteliai 

nuo 12 m.; jaunesniais – tik 16 m. ir vyresni. Tik paprastos kamanos, stekas 

leidžiamas (max 120 cm), pentinai neprivalomi. Šalmas privalomas 21 m. ir 

jaunesniems raiteliams bei jojant 4-6 m. žirgais. 

Starto mokestis 22 eu. 

 

Vaikų II gr. įskaita: 6 m. ir vyresni žirgai, raiteliai nuo 12 iki 14 m. Tik 

paprastos kamanos, stekas leidžiamas (max 120 cm, 100 cm poniams), pentinai 

leidžiami (max. 3,5 cm), šalmas privalomas. 

Starto mokestis 22 eu. 

Nr. 18 

A/L lygis: FEI Individual test Children 

 

Atvira įskaita: 5 m. ir vyresni žirgai. Jojant 6 m. ir vyresniais žirgais, raiteliai 

nuo 12 m.; jaunesniais – tik 16 m. ir vyresni. Tik paprastos kamanos, stekas 

leidžiamas (max 120 cm), pentinai privalomi. Šalmas privalomas 21 m. ir 

jaunesniems raiteliams bei jojant 5-6 m. žirgais. 

Starto mokestis 22 eu. 

 

Jaunučių įskaita: 6 m. ir vyresni žirgai, raiteliai nuo 14 iki 16 m. Tik paprastos 



kamanos, stekas leidžiamas (max 120 cm, 100 cm poniams), pentinai leidžiami 

(max. 3.5 cm), šalmas privalomas. 

Starto mokestis 22 eu. 

 

Mėgėjų II gr. įskaita: 5 m. ir vyresni žirgai, raiteliai nuo 22 m. Tik paprastos 

kamanos, stekas leidžiamas, pentinai leidžiami. Šalmas privalomas jojant 5-6 m. 

žirgais. 

Starto mokestis 22 eu. 

Nr. 19 

L lygis: FEI Team test Ponies 

 

Atvira įskaita: 5 m. ir vyresni žirgai. Jojant 6 m. ir vyresniais žirgais, raiteliai 

nuo 12 m.; jaunesniais – tik 16 m. ir vyresni. Tik paprastos kamanos, stekas 

leidžiamas (max 120 cm), pentinai privalomi. Šalmas privalomas 21 m. ir 

jaunesniems raiteliams bei jojant 5-6 m. žirgais. 

Starto mokestis 22 eu. 

 

Ponių įskaita: 6 m. ir vyresni poniai, ūgis – iki 148 cm. Raiteliai nuo 12 iki 16 

m. Tik paprastos kamanos, stekas leidžiamas (max 100 cm), pentinai leidžiami 

(max. 3.5 cm), šalmas privalomas. 

Starto mokestis 22 eu. 

 

 

FEI testus rasite čia: https://inside.fei.org/fei/your-role/organisers/dressage/tests 

Nacionalinius testus rasite čia: www.equestrian.lt  

https://inside.fei.org/fei/your-role/organisers/dressage/tests
http://www.equestrian.lt/

