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LIETUVOS JOJIMO DVIKOVĖS ČEMPIONATAS – 2017 m. 
 

VARŽYBŲ NUOSTATAI IR PROGRAMA 

 
Kaunas 

2017 03 04 
 

1. Bendra informacija:   
  Varžybų data:                                    2017 m.  kovo 4 d. 

 

  Varžybų vieta:                                   Marvelės g. 199, Kaunas 
  
Varžybų kategorija:                          Lietuvos  jojimo dvikovės čempionatas  

Lygis: sunkus (SL); vidutinis (VL); lengvas (LL) 

  
2. Organizatoriai: Kauno plaukimo mokykla  

                                                               Demokratų g. 34 , Kaunas 

  Kontaktinis asmuo:                     Eglė Brazauskaitė, +370 67691489 

                      e.brazauskaite@gmail.com  
Organizacinis komitetas: 
Organizacinio komiteto pirmininkas: Romualdas Jakutis   
Sekretorius: Lina Šarkienė    

Maniežinio jojimo teisėjai:                  Daiva Pakulienė 
                                                               Alina Michnevič 

 

Konkūrų teisėjai:                     Lina Šarkienė 

Daiva Pakulienė 

  
Maršruto dizaineris:                     Irmantas Grikienis 

  
 
Organizacinis komitetas atsako už varžybų organizavimą ir vykdymą. Organizacinis komitetas 
pasilieka sau teisę daryti pakeitimus varžybų programoje. 
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3. Bendros sąlygos: 
 

Varžybų vykdomo sąlygos: 
−  Pagal LŽSF ir FEI patvirtintas varžybų taisykles.  

 

4. Techninės sąlygos:  

Vykdomos varžybos Uždarose patalpose 

Maniežinis jojimas* SL VL LL 

Maniežo aikštė varžybų (matmenys, 

gruntas) 
20X60, Smėlis 20X60, Smėlis 20X60, Smėlis 

Maniežo aikštė apšilimo (matmenys, 

gruntas) 
20X60, Smėlis 20X60, Smėlis 20X60, Smėlis 

Konkūras Sunkus lygis Vidutinis lygis Lengvas lygis 

Kliūčių aukštis Iki 115cm Iki 105cm Iki 95cm 

Distancija Iki 600m Iki 500m Iki 400m 

Judėjimo greitis 350m/min. 300m/min. 300m/min. 

Šuolių sk. Iki 13 Iki 12 Iki 12 

Varžybų aikštė (matmenys, gruntas) 20X60 smėlis 20X60 smėlis 20X60 smėlis 

Apšilimo aikštė (matmenys, gruntas) 20X60 smėlis 20X60 smėlis 20X60 smėlis 

 

 

5. Kvietimas ir leidimas dalyvauti varžybose: 
Dalyvių kategorija pagal galiojančias LŽSF ir FEI taisykles 

Žirgų kiekis vienam dalyviui neribojama  
Dalyvių skaičius neribojama 

 

Raiteliai ir žirgai privalo turėti galiojančias LŽSF licencijas. 

  
6. Paraiškas apie dalyvavimą varžybose būtina atsiųsti iki 2017 m. kovo mėn. 2 d.  
Siųsti el. paštu: 82.lina@gmail.com su kopija info@equestrian.lt  
  
7. Starto mokestis 15eur (mokami už kiekvieną startą):    
Starto mokestis mokamas varžybų vietoje. 

  
8. Transportas:   
Dalyviams neorganizuojamas ir yra jų pačių reikalas.  
 

9. Veterinariniai reikalavimai:  
Žirgai privalo turėti tvarkingus tarptautinius arba nacionalinius pasus. Gripo vakcinacija turi būti 
galiojanti pagal veterinarinius reikalavimus (skiepijama kas pusę metų). Kraujo tyrimai – pagal 
Lietuvoje galiojančius veterinarijos įsakymus.  
 

10. 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 
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tai atsitiko varžybų aikštelėje ar už jos ribų, prieš, per, ar po varžybų. Žala žirgams, treneriams, 
inventoriui, arklidžių priedams ir kitam turtui (įskaitant vagystes ar nuostolius) nebus 
organizacinio komiteto atsakomybėje. Rekomenduojame nuo minėtų veiksnių apsidrausti.  
 

11. Draudimas:  
Visi savininkai ir sportininkai yra asmeniškai atsakingi už žalą tretiesiems asmenims, kurie sukėlė 
patys, jų darbuotojai, agentai ar jų žirgai. Dėl to jiems būtina įsigyti trečiųjų šalių draudimą, pilnai 
padengianti dalyvavimą žirginio sporto rungtyse šalies ribose ir užsienyje ir turėti šį polisą 
galiojantį.  
 

12. Varžybų programa:  
Lietuvos jojimo dvikovės čempionatas 2017 m.  
2017.03.04   
9.00 val. Maniežinis jojimas LL; VL; SL;   
*14:00 val. Konkūro rungtis   
**X val. Nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas po SL konkūro. 

 

* DĖMESIO varžybų laikas preliminarus ir koreguosis varžybų eigoje.   
** 10 min. po rungties pabaigos.  

 

13. Apdovanojimas ir kitos sąlygos:  
Visose rungtyse apdovanojamos 3 prizinės vietos. Nugalėtojai nustatomi patvirtintomis LŽSF 

dailiojo jojimo ir FEI konkūro taisyklėmis. 

 

Varžybų programa, bei nuostatai gali būti koreguojami. 

 

14. Rėmėjai ir partneriai:           

Lietuvos žirginio sporto federacija, Darius Kupčiūnas 
 

ORGANIZACINIS KOMITETAS 
 


