Žemaitukų ištvermės jojimo ir važiavimo varžybos
2018 m. balandžio 27-28 d.

DZŪKIJOS TAURĖ
Lazdijų hipodromas

Programa:
2018-04-27 (penktadienis)
Iki 18:00 Dalyvių atvykimas.
Nuo 18:00 Varžybų instruktažas.

2018-04-28 (šeštadienis)
7:30-9:00
8:00
8:40
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
16:00

Dalyvių registracija ir žirgų išvedimas, veterinarinis patikrinimas.
Ištvermės jojimas 84 km., Panarvės taurė.
Varžybų atidarymas.
Ištvermės jojimas 42 km., Dūkijos ir Kamenkos taurės.
Ištvermės važiavimas 34 km., Buktos ir Murgų taurės.
Ištvermės jojimas 25 km., Verstaminų ir Lazdijų taurės.
Ištvermės važiavimas 17 km., Marčiukonių ir Giraitės taurės.
Ištvermės jojimas (vaikai) 17 km., Papečių ir Giraitėlių taurės.
Apdovanojimas.
Visose distancijose startuojama kas 5 min.
Atsižvelgiant į aplinkybes, varžybų programa gali keistis.

VARŽYBŲ RENGĖJAS:
Lazdijų žirgininkų klubas

Pastabos: skiriami baudos taškai už stovėjimą trasoje. Laikas trasoje yra tas - kuris sugaištamas
trasoje ir žirgo atstatyme iki teigiamo atsistatymo po vet. patikrinimo.
Jojant distancijas, ilgesnes nei 40 km, nepriklausomai nuo to, ar kvalifikacija bus gauta, ar
ne, visi dalyvaujantys šiose distancijose, privalo turėti licencijas. Reikalingos LŽSF licencijos
žirgui ir raiteliui.
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ŽEMAITUKŲ IŠTVERMĖS JOJIMO IR VAŽIAVIMO VARŽYBOS
DZŪKIJOS TAURĖ
NUOSTATAI
Lazdijų hipodromas,
2018 m. balandžio 28 d.
I.

BENDRA INFORMACIJA

1. DISTANCIJOS
VAŽIAVIMO

JOJIMO
Papečių taurė (vaikų ir debiutantų)
veislės
17 km
Min.
10 km/val.
Max. greitis
12 km/val.

Marčiukonių
žirgais, 17 km
Min. greitis
Max. greitis

taurė,

važiuojant

žemaitukų

10 km/val.
12 km/val.

Giraitėlių taurė, jojant žemaitukų veislės žirgais
17 km
Min. greitis
10 km/val.
max. greitis
12 km/val.

Giraitės taurė, važiuojant įvairių veislių žirgais
17 km
Min. greitis
10 km/val.
Max. greitis
12 km/val.

Verstaminų taurė, jojant žemaitukų veislės žirgais
25 km
Min. greitis
10 km/val.
Max. greitis
14 km/val.

Buktos taurė, važiuojant žemaitukų veislės
žirgais, 34 km
Min. greitis
12 km/val.
Max. greitis
16/val.

Lazdijų taurė, jojant įvairių veislių žirgais
25 km
Min. greitis
10 km/val.
Max. greitis
14 km/val.

Murgų taurė, važiuojant įvairių veislių
žirgais, 34 km
Min. greitis
12 km/val.
Max. greitis
16 km/val.

Dzūkijos taurė, jojant žemaitukų veislės žirgais
42 km
Min. greitis
12 km/val.
Max. greitis
16 km/val.
Kamenkos taurė, jojant įvairių veislių žirgais
42 km
Min. greitis
12 km/val.
Max. greitis
16 km/val.
Panarvės taurė, jojant įvairių veislų žirgais
84 km.
Min. greitis
12 km/val.
Max.greitis
16 km/val
Min ir Max greičiai skaičiuojami trasoje. Paskutiniai 500 metrų įveikiami risčia ar zovada, bet ne žingsniu.

*

- Laimi duetas (važiavime – ekipažas) sėkmingai baigęs distanciją bei surinkęs daugiausiai taškų. Tuo atveju
jeigu kelių duetų galutiniai rezultatai sutampa, laimi duetas, kurio žirgas, greičiau atsistato po finišo. Jei ir
tuomet rezultatas sutampa, laimi duetas, kurio pulsas po galutinio finišo mažesnis. Greitis trasoje
skaičiuojamas neįtraukiant atsistatymo laiko iki veterinarinio patikrinimo, o jojimo laikas distancijoje
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skaičiuojamas įtraukiant atsistatymo laiką iki veterinarinio patikrinimo (išskyrus kirtus galutinio finišo
liniją). Žiūrėti priedą nr. 1.
2. VARŽYBŲ ORGANIZATORIUS
„Lazdijų žirgininkų klubas“
3. ORGANIZACINIS KOMITETAS
Ramūnas Buinauskas, tel.: 862279709, el. paštas: lazdiju.zk@gmail.com
Vidas Kūlokas, tel.: 868610342, el. paštas: vidas.kulokas@gmail.com
Gintautas Poškas (dėl paraiškų pateikimo), tel.: 861219478, el. paštas: g.poskas@gmail.com
4. TEISĖJAI
Gintautas Poškas
Vaclovas Macijauskas
5. TECHNINIAI DELEGATAI
Ramūnas Buinauskas
6. STIUARDAI
Ksenija Naidun
7. VETERINARAI
Indrė Stasiulevičiūtė
Vidas Staškevičius

8. DALYVIAI
IŠTVERMĖS JOJIMAS
Papečių ir Giraitėlių taurės
17 km distancija vaikų rungtis
Dalyviams apribojimų nėra.
Raitelio svoris su inventoriumi neribojamas.
Žirgai privalo turėti tvarkingą žirgo pasą.
Vaikus galima lydėti, galima ir kitokia reikalinga pagalba.
Verstaminų ir Lazdijų taurės
25 km distancija
Dalyviams apribojimų nėra.
Dalyvauti gali ekipažai turintys tvarkingus žirgų pasus su reikalingais veterinarų patikrinimo ir skiepų
įrašais.
Kamenkos, Dzūkijos ir Panarvės taurės
42 km ir 84 km distancijos.
Dalyviams apribojimų nėra.
Raitelio svoris su inventoriumi neribojamas.
Dalyvauti gali ekipažai turintys tvarkingus žirgų pasus su reikalingais veterinarų patikrinimo ir skiepų
įrašais.
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IŠTVERMĖS VAŽIAVIMAS
Marčiukonių ir Giraitės taurės
17 km distancija
Dalyviams apribojimų nėra.
Dokumentacija minimali.
Karietų ekipažo svorio santykis ne mažiau 50 procentų žirgo svorio.
Svoris tikrinamas po rungties laimėjus prizą.
Buktos ir Murgų taurės
34 km distancija
Dalyviams apribojimų nėra
Dalyvauti gali ekipažai turintys tvarkingus žirgų pasus su reikalingais veterinarų patikrinimo ir skiepų
įrašais.
Karietų ekipažo svorio santykis ne mažiau 50 procentų žirgo svorio.
Svoris tikrinamas po rungties laimėjus prizą.
9. REGISTRACIJA
Paraiškas dalyvauti varžybose pateikti iki 2018 m. balandžio 27 d. galima ir balandžio 28 d., bet papildomas
mokestis 5 eur.
El.p. g.poskas@gmail.com
Tel. 861219478
Dėl informacijos apie apgyvendinimo galimybes ir gardų nuomos kreiptis telefonu 869831068. Artimiausi
žirgynai: Lazdijų hipodromo arklidės, Aštrios Kirsnos Dvaro žirg., Seirijų žirg., Krosnos žirg.

10. STARTO MOKESTIS
Vaikams iki 16 m. – nėra;
Lazdijų žirgininkų klubo narių žirgams ir žemaitukų veislės žirgams – nėra;
Kitiems 1 km trasa – 0,3 eur.
Jojantiems distancijas, 40 km ir ilgesnes, reikalingos LŽSF licencijos žirgui ir raiteliui.

11. PRIZINIS FONDAS IR APDOVANOJIMAI
Ištvermės jojimo ir važiavimo prizinis fondas planuojamas:
Nugalėtojai apdovanojami taurėmis ir medaliais.
Vaikai ir trumpų trasų dalyviai apdovanojami dovanomis, kiti dalyviai asociacijų įsteigtais prizais.
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II.

TECHNINĖ INFORMACIJA

Trasos eina kalvota, miškinga vietove. Danga: natūralūs miško keliukai, žvyrkelis ir nedidelė dalis asfalto
(distancijoje galimi šlapžemiai).
1. JOJIMO TRASA
17 km distancija – Papečių ir Giraitėlių taurės
Trasa
Trasos ilgis
Atsistatymo
Poilsio laikas,
km
laikas*, min.
min.
1
17
Finišas
30
1 vet. st.
*-žirgo pulsas veterinarinio patikrinimo metu turi būti ne dažnesnis kaip 60 dūžių/min.
25 km distancija – Verstaminų ir Lazdijų taurės
Trasa
Trasos ilgis,
Atsistatymo
Poilsio laikas,
km
laikas*, min.
min.
1
25
Finišas
30
1 vet. st.
*-žirgo pulsas veterinarinio patikrinimo metu turi būti ne dažnesnis kaip 64 dūžiai/min.
42 km distancija – Dzūkijos ir Kamenkos taurės
Trasa
Trasos ilgis,
Atsistatymo
Poilsio laikas,
km
laikas*, min.
min.
1
25
T. finišas
20
1 vet. st.
30
2
17
Finišas
30
2 vet. st.
*-žirgo pulsas veterinarinio patikrinimo metu turi būti ne dažnesnis kaip 64 dūžiai/min.
84 km distancija-Panarvės taurė
Trasa
Trasos ilgis,
Atsistatymo
Poilsio laikas,
km
laikas*, min.
min.
1
42 (25+17)
T. finišas
20
1 vet. st.
30
2
25
T. finišas
20
2 vet. st.
30
3
17
Finišas
30
3 vet. st.
*-žirgo pulsas veterinarinio patikrinimo metu turi būti ne dažnesnis kaip 64 dūžiai/min.
2. VAŽIAVIMO TRASA
17 km distancija – Marčiukonių ir Giraitės taurės
Trasa
Trasos ilgis,
Atsistatymo
km
laikas*, min.
1
17
Finišas
30
1 vet. st.
*-žirgo pulsas veterinarinio patikrinimo metu turi būti ne didesnis kaip 64 dūžiai/min.

Poilsio laikas,
min.

34 km distancija – Buktos ir Murgų taurės
Trasa
Trasos ilgis,
Atsistatymo
Poilsio laikas,
km
laikas*, min.
min.
1
17
T. finišas
20
1 vet.st
30
2
17
Finišas
30
2 vet.st.
*-Žirgo pulsas veterinarinio patikrinimo metu turi būti ne didesnis kaip 64 dūžiai/min.
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IŠTVERMĖS JOJIMO IR VAŽIAVIMO VARŽYBŲ TAISYKLĖS
1. Šios taisyklės yra neatskiriama varžybų nuostatų dalis.
2. Laimi duetas (važiavime – ekipažas) sėkmingai baigęs distanciją bei surinkęs daugiausiai taškų. Tuo atveju jeigu
kelių duetų galutiniai rezultatai sutampa, laimi duetas, kurio žirgas, greičiau atsistato po finišo. Jei ir tuomet rezultatas
sutampa, laimi duetas, kurio pulsas po galutinio finišo mažesnis.
3. Duetas ar ekipažo dalyviai, įveikę trasą, atvyksta į veterinarinio patikrinimo punktą (vet. stotelę). Pažymimas
atvykimo laikas. Per 20 min. (jei nuostatuose nenumatyta kitaip) žirgo pulsas turi atsistatyti iki max. 64 dūžių/min. (jei
nuostatuose nenumatyta kitaip). Tam neįvykus, žirgas ir raitelis varžybų tęsti nebegali. Atvesti žirgą pakartotiniam vet.
patikrinimui galima ne daugiau kaip 2 kartus. Duetas, jei jam leista tęsti varžybas, išjoja į sekantį etapą po 30 min. (jei
nuostatuose nenustatyta kitaip) nuo žirgo veterinarinio patikrinimo pradžios. Kirtus finišo liniją, žirgas veterinarinei
komisijai gali būti pristatomas tik vieną kartą per 30 min.
Duetas, ekipažo dalyviai, matuojant laiką trasoje, skaitomi tol, kol po tarpinio finišo žirgas būna pripažintas
veterinarinio patikrinimo metu sveikas, fiksuojant laiką atvedus jį į veterinarinio patikrinimo punktą.Vidutinis greitis
yra atskiras matmuo.
4. Startuoti leidžiama po pradinio vet. patikrinimo tik su sveikais žirgais, turinčiais veterinarinius reikalavimus
atitinkančius pasus, ir veterinarinius patikrinimus bei skiepus (jei nuostatuose nenumatyta kitaip).
5. Veterinarijos gydytojas atlieka atžymas apie žirgo tinkamumą dalyvauti varžybose individualioje žirgo – raitelio
kortelėje.
6. Judėjimo greitis pasirenkamas laisvai kiekvienoje varžybų fazėje. Trasoje raitelis gali vesti ar sekti žirgą, bet turi
sėdėti balne kirsdamas starto ir finišo linijas.
7. Dalyvis, turintis problemų lenktynių atkarpoje ar jojantis lėtesniu tempu, privalo netrukdydamas leisti pralenkti
jį pasivijusius varžovus.
8. Galima pagalba per varžybas prieš startą, finišavus ar poilsio punktuose pažymėtuose VP (vandens punktas):
8.1. padėti pagirdyti ar išmaudyti žirgą;
8.2. padėti susitvarkyti inventorių ar duoti to ko trūksta (vandens, maisto, aprangos);
8.3. padėti užlipti į balną;
8.4. pametus pasagą, padėti pakaustyti žirgą;
8.5. vaikams iki 12 m. amžiaus pagalba galima visą distanciją, juos lydint raitomis, dviračiu ar pėsčiomis.
9. Uždrausta pagalba:
9.1. draudžiama visa kita pagalba nenurodyta 8 punkte;
9.2. uždrausta būti lydimam (eiti pirma, šalia ar iš paskos) automobiliu, dviračiu, pėsčiomis ar kito raitelio išskyrus
atvejus nurodytus 8.5. punkte.
10. Uniforma:
10.1. apsauginio standartinio modelio šalmas tiek raiteliams, tiek važnyčiotojams;
10.2. aptemtos jojiko kelnės arba galife, aukšti batai arba auliukai su kulnu, arba uždaros balnakilpės, marškiniai
jojikams;
10.3. vaikams iki 18 m. apsauginė liemenė privaloma.
10.4. apranga turi būti neiššaukianti ir tvarkinga.
11. Inventoriui, iš principo, apribojimų nėra, bet jis turi būti geros kokybės ir pritaikytas žirgui. Šmaikštis,
slankiojantys pavadžiai, įvairūs parišimai bei pentinai yra draudžiami (botagas leidžiamas karietų rungtyje).
12.Visi veiksmai ar eilė veiksmų, kurie gali būti laikomi žiauriais yra draudžiami – tai gali būti pavargusio žirgo
smarkus raginimas, netinkamas baudimas, šmaikščio naudojimas ar kt.
13. Minimalus raitelio svoris su inventoriumi neribojamas (jei nuostatuose nenumatyta kitaip).
14. Kiekvieno dalyvio starto laikas, kai jis nepasirodo starto metu yra rašomas toks, koks buvo numatytas. Dalyvis
išjoti gali ne vėliau nei per 15 minučių nuo nustatyto starto laiko.

BENDROSIOS TAISYKLĖS
1. Organizacinio komiteto teisė
Organizacinis komitetas pasilieka išimtinę teisę, suderinęs su Teisėjų kolegija, priklausomai nuo iškilusių naujų
aplinkybių, varžybų metu ar prieš dalinai keisti nuostatus ir šias taisykles, apie tai iš anksto informavęs varžybų
dalyvius.
Savininkų, varžybų dalyvių, arklių ir arklininkų registravimasis reiškia jų sutikimą su varžybų taisyklėmis ir
kiekvienos jų dalių sąlygomis, ir aiškiai išreiškia sutikimą atleisti Organizacinį komitetą 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. Atsakomybė
2.1. prieš savininkus, varžybų dalyvius, arklius ir arklininkus
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Nei organizacinis komitetas, nei bet koks kitas asmuo, pasamdytas organizacinio komiteto, 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 ar už jos, nesvarbu, kada tokie kiltų – prieš varžybas,
varžybų metu ar po varžybų.
Jeigu dėl nenumatytų aplinkybių savininkas, varžybų dalyvis, žirgas ar arklininkas negalės išvykti iš varžybų
zonos visas išlaidas susijusias su jų pasilikimu varžybų zonoje dengia savininkai ar varžybų dalyviai. Organizacinis
komitetas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės už aukščiau išvardintas išlaidas.
2.2. Prieš trečiuosius asmenis
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.
3. Prieštaravimai, protestai
Visi prieštaravimai ar protestai turi būti raštiški, pasirašyti ar įteikti teisėjų kolegijai iki 2 valandų laikotarpyje po
finišo, bet nesibaigus varžyboms.
4. Reklama
Varžybų dalyviai, savininkai ar arklininkai gali reklamuoti savo rėmėjus darydami užrašus ar logotipus ant savo
rūbų arba žirgų inventoriaus. Bet kokia reklama varžybų zonoje (aikštelėje, trasoje) galima tik organizaciniam komitetui
leidus.

SPECIALIOSIOS TAISYKLĖS
1. Varžybų tikslas:
1.1. populiarinti žirgų sportą Lietuvos gyventojų tarpe;
1.2. įrodyti, kad kiekvienas norintis joti ar važiuoti žmogus gali dalyvauti įdomiose varžybose varžydamasis su sau
lygiais konkurentais (arba pats su savimi);
1.3. kad lydėtų sėkmė raitelis ar važnyčiotojas privalo gerai žinoti savo žirgo (žirgų) galimybių ribas, todėl gali
prasmingai ir įdomiai praleisti laiką ruošdamas žirgus ir save varžyboms. Turėtų varžybų metu sugebėti teisingai
įvertinti maršruto sunkumą ir atitinkamai pasirinkti judėjimo greitį atskirose trasos atkarpose;
1.4. suburti mėgėjus joti ar važiuoti natūraliose gamtinėse sąlygose, dalytis treniruočių patirtimi, patirtais
įspūdžiais. Maloniai praleisti laisvalaikį;
1.5. ištvermės varžybos skirtos pademonstruoti žirgo protą, drąsą, greitį, ištvermę ir kitus gabumus;
1.6. šalies mastu tai galimybė įvertinti dalyvaujančių žirgų sportines savybes, reikalingas tolesnei sportinių žirgų
selekcijai.
2. Reikalavimai dalyviams:
Siekiant išvengti jaunų žirgų perkrovimo nustatyti šie apribojimai:
a) 4 metų žirgai gali startuoti ne ilgesnėje nei 20 km distancijose;
c) 5 metų žirgai gali startuoti ne ilgesnėse nei 79 km distancijose;
d) 6 metų žirgai gali startuoti ne ilgesnėse nei 90 km distancijose;
e) 7 metų ir vyresniems žirgams distancijos ilgis neribojamas.
Netoleruojamas bet koks žiaurus elgesys su žirgu.
Draudžiama žirgus šerti tonizuojančiais pašarais, pašarų priedais arba vaistais bei kitais būdais tonizuoti žirgą.
3. Žirgo sveikatos būklės patikrinimai
Žirgo sveikatos būklę tikrina veterinarijos gydytojas vadovaudamasis FEI nustatytu reglamentu.
3.
Kiti klausimai
Visus klausimus, nenumatytus šiose specialiose taisyklėse, tačiau iki varžybų, ar varžybų metu spręs varžybų
organizacinis komitetas kartu su teisėjų kolegija vadovaudamiesi FEI ištvermės jojimo aktualiomis taisyklėmis,
nuostatais ir turima tokių varžybų vykdymo patirtimi.
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Priedas Nr.1

Greitis:
17 km distancijoje: 10 – 12 km/h (labai lengvas lygis);
25 km distancijoje: 10 – 14 km/h (lengvas lygis);
34 km distancijoje: 12 – 16 km/h
42 km distancijoje: 12 – 16 km/h (vidutinis lygis);
84 km distancijoje: 12 – 16 km/h (sunkus lygis).
Taškai:
a) jojamo žirgo pristatymas į veterinarinę aikštelę po tarpinio ar galutinio finišo:
iki 3 min – 3 taškai;
nuo 3 iki 6 min – 1 taškas;
daugiau nei 6 min – 0 taškų.
a) važiuojamo žirgo pristatymas į veterinarinę aikštelę po tarpinio ar galutinio finišo:
iki 5 min – 3 taškai;
nuo 5 iki 8 min – 1 taškas;
daugiau nei 8 min – 0 taškų.
b) lygus žirgo bėgimas – 3 taškai;
nelygus – 1 taškas;
šlubavimas – eliminavimas.
c) greitis:
17 km distancijai:
10 – 11 km/h – 3 taškai; 11 – 12 km/h – 4 taškai.
25 km distancijai:
10 – 11 km/h – 1 taškas; 11 – 12 km/h – 2 taškai; 12 – 13 km/h – 3 taškai; 13 – 14 km/h – 4 taškai.
34 km distancijai:
12 – 13 km/h – 1 taškas; 13 – 14 km/h – 2 taškai; 14 – 15 km/h – 3 taškai; 15 – 16 km/h – 4 taškai.
42 km distancijai:
12 – 13 km/h – 1 taškas; 13 – 14 km/h – 2 taškai; 14 – 15 km/h – 3 taškai; 15 – 16 km/h – 4 taškai.
84 km distancijai:
12 – 13 km/h – 1 taškas; 13 – 14 km/h – 2 taškai; 14 – 15 km/h – 3 taškai; 15 – 16 km/h – 4 taškai.
Duetas (važiavime – ekipažas) jojantis mažesniu/didesniu vidutiniu greičiu nei nurodyta bus
eliminuojamas.
Likus 500 m iki finišo (tarpinio ir galutinio) žirgo judėjimo aliūras turėtų būti risčia arba
šuoliavimas, (ne žingsninė), priešingu atveju duetas eliminuojamas.
Laimi duetas (važiavime – ekipažas) sėkmingai baigęs distanciją bei surinkęs daugiausiai taškų.
Tuo atveju jeigu kelių duetų galutiniai rezultatai sutampa, laimi duetas, kurio žirgas, greičiau
atsistato po finišo. Jei ir tuomet rezultatas sutampa, laimi duetas, kurio pulsas po galutinio finišo
mažesnis.
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