
ŽIRGINIO SPORTO KLUBAS

JOJIMO VARŽYBŲ NUOSTATAI

KAUNO HANZA DIENOS 2015

BENDROJI INFORMACIJA

Rengiamos varžybos Jojimo varžybos
Varžybų data 2015 m. gegužės 23-24 d.
Varžybų vieta Kaunas, Santaka
Varžybų pradžia Gegužės 23 d.  - 13.00 val., gegužės 24 d. – 13.00 val.

ORGANIZATORIAI

Žirginio sporto klubas
Kauno jojimo veteranų klubas
Kauno kultūros centras „Tautos namai“

TEISĖJAI

Vyriausiasis teisėjas – Stasys Laurinaitis
Maršrutų dizaineris – Irmantas Grikienis

DALYVIAI

Reikalavimai varžybų  
dalyviams

Raitelis turi turėti ir 1 val. iki varžybų pradžios pateikti varžybų 
sekretoriui galiojantį gyvybės draudimo polisą ir galiojančią medicininę 
pažymą apie sveikatą.

Žirgų skaičius Žirgų skaičius yra neribojamas

VARŽYBŲ RUNGTYS

Įsteigiamos šios rungtys:
1 varžybų diena

Rungtis Nr. 1. Atidarymo konkūras. Atvira klasė, kliūčių aukštis -100 cm. 
Rungtis Nr. 2. Atvira klasė. Kliūčių aukštis - 110 cm.
Rungtis  Nr.  3. Dienraščio  „Kauno  diena“  taurė.  Du  ratai  su  persirungimu.  Pirmo  rato  kliūčių
aukštis - 120 cm, antro rato kliūčių aukštis – 130 cm.

2 varžybų diena
Rungtis Nr. 4. Atvira klasė. Kliūčių aukštis - 100 cm.
Rungtis Nr. 5. Jaunių konkūras. Kliūčių aukštis – 110 cm. 
Rungtis Nr. 6. Atvira klasė. Kliūčių aukštis - 120 cm.

APDOVANOJIMAI

Jaunieji  raiteliai  apdovanojami  vertingomis  dovanomis.  Suaugusieji  raiteliai  –  vertingais
daiktiniais  ir  piniginiais  prizais.  Piniginiai  prizai  įteikiami  raiteliams,  pagal  varžybų  protokolą
parodžiusiems geriausius rezultatus. Varžybų prizinis fondas – 1500 eurų.
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ATSAKOMYBĖ

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 aikštėje ar už jos ribų, prieš, per ar po varžybų.

Visi savininkai ir sportininkai yra asmeniškai atsakingi už žalą tretiesiems asmenims, kurią sukėlė
patys,  jų  darbuotojai,  agentai  ar  jų  žirgai.  Dėl  to  jiems  rekomenduojama  įsigyti  trečiųjų  šalių
draudimą, pilnai padengiantį dalyvavimą žirginio sporto rungtyse Lietuvoje bei užsienyje ir turėti šį
polisą galiojantį.

Varžybų dalyvių registravimasis reiškia jų sutikimą su varžybų nuostatų ir kiekvienos jų dalių sąlygomis.
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