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SPORTO KLUBAS „PRIEKULĖS ŽIRGAI“ 
 

 

Maloniai kviečiame Jus apsilankyti „Edmundo Klimovo taurės“ jojimo konkūrų varžybose, kurios 

įvyks 2019 m. liepos  20 - 21 d, Priekulės Vingio parke.  

 

Renginio programa 
 
2019-07-20,  Šeštadienis 

11:00-12:00  val. mandatinė komisija Vingio parke 

12:00 val. vyks raitelių paradas iš Priekulės Turgaus aikštės į Vingio parką, kviečiame dalyvauti 

13:00 val. varžybų pradžia 

 

Konkūras Nr. I. ,,Pataikyti į laiko normą“.   

Kliūčių aukštis iki 80 cm.  

I užskaita - Jauni žirgai 4-5 m., II užskaita - Atvira klasė. 

Starto mokestis: Jauni žirgai - 10 Eur, Atvira klasė - 15 Eur. 

Prizinis fondas: 90 Eur (kiekvienoje užskaitoje apdovanojami 3 dalyviai: 20-15-10). 

 

Konkūras Nr. II. „Dviejų fazių“ konkūras 

Art.274.1.5.3,  Atvira klasė 

Kliūčių aukštis iki 100 cm.  

Starto mokestis - 15 Eur. 

Prizinis fondas – 150 Eur (50-40-30-20-10). 

 

Konkūras Nr. III. „Dviejų fazių“ konkūras 

Art.274.1.5.3,  Atvira klasė 

Kliūčių aukštis iki 110 cm.  

Starto mokestis - 15 Eur.  

Prizinis fondas – 200 Eur (60-50-40-30-20). 

 

Konkūras Nr. IV.  „Akumuliatorius“ (didėjančio sunkumo su Jokeriu) 

Art.269.5.   

Kliūčių aukštis iki 120 cm.  

Starto mokestis - 20 Eur.  

Prizinis fondas - 340 Eur (100-80-70-50-40). 
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2019-07-21, Sekmadienis 

11:00 val. Varžybų pradžia 

Konkūras Nr. V. ,,Kartelių konkūras vaikams“. Galima visa pagalba aikštėje. Apdovanojami visi dalyviai. 

Būtina išankstinė registracija. 

 

Konkūras Nr. VI ,,Pataikyti į laiko normą“.  

Kliūčių aukštis iki 80 cm.  

I užskaita - Jauni žirgai 4-5 m., II užskaita - Atvira klasė.  

Starto mokestis jauni žirgai - 10 Eur, Atvira klasė - 15 Eur. 

Prizinis fondas - 90 Eur (kiekvienoje užskaitoje apdovanojami 3 dalyviai: 20-15-10). 

 

Konkūras Nr. VII.  „Švara ir laikas“ 

Art. 238.2.1. Atvira klasė. 

Kliūčių aukštis iki 100 cm.  

Starto mokestis - 15 Eur.  

Prizinis fondas - 150 Eur (50-40-30-20-10). 

 

Konkūras Nr. VIII. „Edmundo Klimovo taurė“ 

Art.238.2.2, su persirungimu. Atvira klasė. 

Kliūčių aukštis iki 120 cm.   

Starto mokestis - 20 Eur.  

Prizinis fondas - 980 Eur (300-250-200-130-100). 

 

Varžybas organizuoja ir vykdo sporto klubas ,,Priekulės žirgai“. Prizinis fondas 2000 Eur. 

Varžybų organizatoriai turi teisę koreguoti varžybų programą. 

Paraiškas siųsti: iki 2019-07-19,  el. paštas: regagraz@gmail.com.  

Žirgų pastatymu rūpinasi patys varžybų dalyviai. Informacija pasiteirauti 861123184. 

Organizatoriai neprisiima jokios atsakomybės dėl materialinės ar fizinės žalos, nelaimingų atsitikimų ar ligos, su 

kuria susidūrė savininkai, sportininkai ar grumai, nepriklausomai nuo to ar tai atsitiko varžybų aikštelėje ar už jos 

ribų, prieš, per ar po varžybų. Žala žirgams, treneriams, inventoriui, ir kitam turtui (įskaitant vagystes ar nuostolius) 

taip  pat nebus organizacinio komiteto atsakomybėje. Kiekvienas dalyvis, savininkas ar arklininkas yra 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. Rekomenduojame nuo minėtų faktorių apsidrausti. 


