
 

VARŽYBŲ PAVADINIMAS 

„Harmony Park pavasario ir Prienų mero taurė 2018“ 

 

ORGANIZATORIUS 

VŠĮ “Visuomenės Harmonizavimo Parkas” 

 

VYKDYMO VIETA IR LAIKAS 

Balandžio 27/28/29d. “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. Varžybose raiteliui leidžiama startuoti iš karto be konkurencijos, tokiu atveju:  

a) po finišo raitelis teisėjams pareiškia norą startuoti be konkurencijos;  

b) jam leidžiama startuoti po sekančio raitelio (arba po dviejų, jeigu kitaip būtų 

pažeidžiami kitų raitelių interesai);  

c) jeigu aikštėje turi būti du raiteliai, raitelis startuosiantis be konkurencijos aikštės 

nepalieka;  

d) už šį startą mokamas įprastas konkūro starto mokestis. 

 



2. VARŽYBŲ DALYVIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

2.1. Dalyviai privalo elgtis sąžiningai, etiškai bei garbingai.  

2.2. 2010 m. liepos 29 dienos valdybos nutarimu raiteliai iki 16 metų (ir būdami 16 

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 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. 
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4. APDOVANOJIMAI IR PRIZINIS FONDAS 

4.1. Visuose konkūruose nugalėtojai apdovanojami piniginiais prizais, taurėmis, 

prizininkai apdovanojami piniginiais prizais, jų žirgai - rozetėmis. Taip pat galimi ir 

papildomi rėmėjų prizai.  

4.2. Kiekviename konkūre į apdovanojimų ceremoniją kviečiami 3 arba 5 geriausiai 

pasirodę raiteliai (prizininkų skaičius priklauso nuo užskaitos). 

4.3. Konkūruose, kuriuose dalyvių skaičius viršija 80 startų, apdovanojamos 8 prizinės 

vietos. 

4.4. Raiteliai neatvykę į apdovanojimų ceremoniją netenka piniginio prizo. 

4.5. Visi raiteliai į apdovanojimų ceremoniją privalo atvykti dėvintys tvarkingą 

varžybinę uniformą. 

 

INFORMACIJA DALYVIAMS 

 

1. Dėl apgyvendinimo kreiptis telefonu:  

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

2. 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/1051aWWTQjOZHPghmaIMdHJwwWxgui7r6iKLB0_

abbX0/edit  

 

  

mailto:info@harmonypark.lt
https://docs.google.com/forms/d/1051aWWTQjOZHPghmaIMdHJwwWxgui7r6iKLB0_abbX0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1051aWWTQjOZHPghmaIMdHJwwWxgui7r6iKLB0_abbX0/edit


Gardų vieta Kaina Laikotarpis 

Apmokėjimą už gardus būtina atlikti pavedimu į VŠĮ “VISUOMENĖS 

HARMONIZAVIMO PARKAS sąskaitą iki 2018-04-20!!! 

 Laiku neatlikus apmokėjimo už gardus, rezervacija yra atšaukiama. 

 Už gardus varžybų vietoje atsiskaityti galimybės NEBUS. 

Šalia hipodromo (angare) 45 Eur (kraikas šiaudai) Visoms varžyboms 

Šalia hipodromo (angare) 55 Eur (kraikas pjuvenos) Visoms varžyboms 

Šalia hipodromo (angare) 20 Eur (kraikas šiaudai) 1 diena 

Arklidėse 50 Eur (kraikas šiaudai) Visoms varžyboms 

Arklidėse 60 Eur (kraikas pjuvenos) Visoms varžyboms 

Arklidėse 25 Eur (kraikas pjuvenos) 1 diena 

Privačios balninės nuoma 

arklidėje (skaičius ribotas) 

30 Eur  Visoms varžyboms 

 

Papildomos Paslaugos 

Šienas kitkomis 5 Eur/vnt. 

Šienas rulonais 35 Eur/vnt. 

Šiaudai kitkomis 3 Eur/vnt. 

Pjuvenos (20kg.) 8 Eur/vnt. 

Elektra  20 Eur/vnt. 

Šienainis (20kg.) 10 Eur/vnt. 

 



Daugiau informacijos:  

+370 (656) 24 197, +370 (670) 48 845  

Arba adresu equestrian@harmonypark.lt 

Paraiškas siųsti iki: balandžio 24d.  https://zawodykonne.com/zawody/harmonypark/4 

*** 

INFORMACIJA APIE HARMONY PARK VARŽYBŲ ETAPUS, 

REITINGUS, FINALINES VARŽYBAS IR JŲ APDOVANOJIMĄ 

 

 

VARŽYBŲ ETAPAI, KURIUOSE RENKAMI TAŠKAI 

1. Harmony Park Winter Horse Show, Vasario 3-4 dienomis. 

2. Harmony Park Lithuania Independence Horse Show, Kovo 10-11 dienomis. 

3. Prienai Mayor‘s cup 2018, Balandžio 27-29 dienomis. 

4. Harmony Park National St. Johns Day Horse Show, Birželio 22-24 dienomis. 

5. Lithuania 100 years birthday Horse Show, Rugsėjo 8-9 dienomis. 

6. Harmony Park Winter Season Opening Horse Show, Rugsėjo 29-30 dienomis. 

7. Harmony Park Halloween Horse Show, Lapkričio 3-4 dienomis. 

 

FINALINĖS VARŽYBOS 

8. Harmony Park Christmas Horse Show, Gruodžio 14-16 dienomis. 

 

REITINGŲ UŽSKAITOS: 

1. Vaikai iki 14m.  

2. Suaugusieji dalyvaujantys taurės rungtyse (konkūrų aukštis nuo 125cm.) 
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REITINGO TAŠKAI 

I vieta  – 100 

II vieta – 90 

III vieta – 80 

IV vieta – 70 

V vieta – 60 

VI vieta – 50 

VII vieta – 40 

VIII vieta – 30 

IX vieta – 20 

X vieta – 10  

* Reitingų taškai gaunami už kiekvienos dienos rezultatus; 

* Finalinių varžybų I- ąją ir II – ąją dieną taškai yra dvigubinami; 

* Reitingų nugalėtojų bei prizininkų apdovanojimai vyks II-ąją varžybų dieną po kiekvienos 

užskaitos konkūro pabaigos. 

 

REITINGŲ NUGALĖTOJŲ BEI PRIZININKŲ APDOVANOJIMAI 

FINALINIŲ VARŽYBŲ METU – Harmony Park Christmas Horse Show 

2018 (2018m. gruodžio 14/15/16 dienomis) 

1. Užskaita vaikai iki 14m. (I-vieta 300eur., II-200eur., III-100eur. Taurės, rozetės, 

daiktiniai rėmėjų prizai)  

2. Užskaita suaugusieji (I-vieta 500eur., II-vieta 300eur., III-vieta 200eur. Taurės, rozetės, 

daiktiniai rėmėjų prizai) 

Kiekvienos užskaitos 10 duetų surinkusių daugiausiai reitingų taškų gauna daiktinius 

rėmėjų prizus!!!  

 


