
IŠTVERMĖS JOJIMO VARŽYBŲ NUOSTATAI 
 

(2020 m. rugpjūčio 1 d., Vatušių kaimas, Rietavo savivaldybė) 

 

 

I. VARŽYBŲ DISTANCIJOS:   

 

59 km - „Žemaitijos taurė“    

44 km - „Arabų žirgų taurė“  

20 km - „Rietavo žirgyno taurė“   

14 km – vaikų iki 12 m. rungtis „ Pasažo Taurė“ 

 

Trasos yra  25, 24, 20, 14  km ilgio ratai pakankamai lygia vietove. Apie 40% trasų 

miško ir lauko keliukai; 10% laukai ir pievos; likusi dalis žvyrkelis, keliose vietose kertami 

asfaltuoti keliai  

59 km distancija – I ratas –  34 km (20 km+ 14 km) 

                                II ratas – 25 km 

 

44 km distancija – I ratas – 24 km 

                         II ratas – 20 km  

 

 II. TAISYKLĖS:  

 

1. Žirgas atvedamas į veterinarinio patikrinimo aikštelę : 

- po tarpinių finišų – per 15 min. 

- po finišo – per 20 min. 

 

2. Žirgo pulsas – veterinarinio patikrinimo metu – max., 64 d/min. 

(Startuojantiems 20  ir 14 km distancijose – žirgo pulsas max. 60 d/min.) 

  

3. Žirgas veterinariniam patikrinimui, po tapinių finišų gali būti atvestas 2 kartus,  jei 

pirmojo patikrinimo metu jo pulsas viršija 64 d/min.   

Po finišo – 1 kartą.  

  

4. Žirgų pasuose privalo būti žymos dėl skiepų ir kraujo tyrimų. 

 

5.  Judėjimo greitis : 

59 km distancijoje – minimalus 12 km/h 

44 km distancijoje -  12-16 km/h 

20 km distancijoje – 10-14 km/h 

14 km distancijoje -  8 – 12 km/h              

 

6. Poilsio laikas : Po I rato – 40 min. 

(Startuojantiems 59 km distancijoje) 

 

Po I rato – 30 min. 

(Startuojantiems 44 km distancijoje)   

 

7.  Galima pagalba per varžybas punktuose pažymėtuose VP:  

7.1. padėti pagirdyti ar išmaudyti žirgą,  

7.2. padėti susitvarkyti inventorių ar duoti duetui tai ko trūksta (vandens, maisto,  

aprangos)  



7.3. padėti užlipti į balną,  

7.4. pametus pasagą, padėti pakaustyti žirgą. 

7.5. naudotis visomis ryšio priemonėmis. 

 

8. Draudžiama pagalba:  

8.1. draudžiama visa kita pagalba nenurodyta 8 punkte; 

8.2. trasoje važinėti automobiliais bei motociklais varžybų metu.  

  

(Leidžiama lydėti trasoje arba joti kartu, išskyrus automobiliais ir motociklais, tik 14 km 

distancijos rungties dalyvius ) 

 

9. Raitelio apranga:  

9.1. privalomas apsauginio jojimo modelio šalmas,  

9.2. rekomenduojamos  jojimo kelnės , aukšti batai arba auliukai, marškiniai su pykakle;  

9.3. privaloma - uždaros balnakilpės  arba jojimo batai su kulnu. 

       

10. Elgesys su žirgu: 

10.1.  šmaikštis,  jį atstojantys daiktai, slankiojantys pavadžiai, įvairūs parišimai bei 

pentinai yra draudžiami.  

10.2.  pavargusio žirgo smarkus raginimas, netinkamas baudimas ar šmaikščio 

naudojimas ar kt. yra draudžiami. 

 

11. Žirgų amžius: 

11.1. Siekiant išvengti jaunų žirgų perkrovimų nustatomos tokios amžių grupės: a) 4 

metų (žirgui turi būti suėję 4 m. pagal realią gimimo datą) – ne daugiau 39 km. ; b) 5  metų – ne 

daugiau 79 km.; c) 6 metų - ne daugiau 100 km.;  

12.  Su kumelingomis kumelėmis varžybose dalyvauti draudžiama   

13.  Draudžiami bet kokie preparatai ar medikamentai dirbtinai tonizuojantys žirgą.   

 

III. APDOVANOJIMAI: 

 

Varžybų  nugalėtojai  ir prizininkai apdovanojami taurėmis, diplomais,  rozetėmis bei 

daiktiniais prizais. Prizinis piniginis fondas 100 %  nuo surinktų startinių mokesčių. 

  

IV. BENDROJI INFORMACIJA:  

 

Žirgų pirmasis veterinarinis patikrinimas – 2020 07 31 19:00 val.  

Varžybų startas – 2020 m. rugpjūčio 1 dieną  

9:00 val. (bendras startas) – 59 km distancijos dalyviams 

9:15 val. – (kas 5 min.) 44 km, 20 km ir 14 km distancijų dalyviams 

 

Paraiškos varžyboms pateikiamos iki 2020 07 30 dienos 18:00 valandos. 

Paraiškos forma patalpinta www.equestrian.lt 

 

Varžybų aptarimas ir žemėlapių įteikimas registracijos metu 2020-07-31, 18:00 val.  

 

V. STARTO IR ŽIRGO LAIKYMO MOKESČIAI: 

 

14 km – vaikų iki 12m. rungtis „Pasažo Taurė“ – 10 eurų. 

20 km „Rietavo žirgyno taurė“ - 15 eurai. 

44 km „Arabų žirgų taurė“ – 25 eurų. 

59 km „Žemaitijos taurė“ – 30 eurų. 

http://www.equestrian.lt/


Žirgo laikymo paslaugos mokestis - 10 eurų. Nepateikus paraiškų iki nurodytos datos  

didinamas starto mokestis -10 eur.  

 

Paraiškos siunčiamos adresu: g.poskas@gmail.com; arba rietavozirgynas@gmail.com   

Ričardas Astrauskas +370 6 98 17638. 

 

Gardus  galima užsisakyti: Rietavo žirgynas – 8 698 17638 (Ričardas Astrauskas); 

Antano Jaso žirgynas – 8 698 79882 (Antanas Jasas) 35 km.; Minijos žirgynas Regina - (8 619 

24 575) 20 km. Dėl apgyvendinimu kreiptis kavinė „Jūra“ 8 612 44178 (Kristina Ruškienė ); Žirgus 

laikyti savame laikiname aptvare ir rišti bei palapines statyti galima Rietavo žirgyno teritorijoje. 

 

VI. ŽIRGO IR RATELIO LICENCIJOS: 

 

Licencijos privalomos – 59 km ir 44 km distancijų duetams   

www.equestrian.lt                   

 

VII. BENDROSIOS TAISYKLĖS:  

 

1. Organizacinio komiteto teisė : 

Organizacinis komitetas pasilieka išimtinę teisę, suderinęs su Teisėjų kolegija, priklausomai nuo 

iškilusių naujų aplinkybių, varžybų metu ar prieš tai modifikuoti ir dalinai keisti šias taisykles.  

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  

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.  

 

VIII. PRIEŠTARAVIMAI, PROTESTAI: 

  

Visi prieštaravimai ar protestai turi būti raštiški, pasirašyti ir įteikti teisėjų kolegijai, įnešant 50 eur. 

užstatą, kuris grąžinamas protesto ar pretenzijos patenkinimo atveju.  

 

 

 

 

mailto:g.poskas@gmail.com
mailto:rietavozirgynas@gmail.com
http://www.equestrian.lt/


 

IX. REKLAMA: 

 

Varžybų dalyviai, savininkai ar arklininkai gali reklamuoti savo rėmėjus reklamuodami užrašus ar 

logotipus ant savo rūbų, žirgų inventoriaus ar transporto priemonių. Bet kokia , kitokia reklama 

varžybų zonoje (aikštelėje, trasoje) galima tik organizaciniam komitetui leidus.  

 

X. KITI KLAUSIMAI: 

 

Visus klausimus, nenumatytus šiose taisyklėse, iškilusius iki , ar varžybų metų, spręs varžybų 

organizacinis komitetas kartu su teisėjų kolegija vadovaudamiesi FEI ištvermės jojimo nuostatais ir 

turima tokių varžybų vykdymo patirtimi. 

 

 

Organizacinis  Komitetas: 

Ričardas Astrauskas; 

Vaclovas Macijauskas; 

 

Varžybų teisėjai :  

Gintaras Oliškevičius 

Gintautas Poškas   

  

Varžybų stiuardai: 

Ričardas Astrauskas; 

 

Veterinarinė komisija: 

Eglė Kvėdaraitė 

 

Kalvis: 

tikslinama 

 

Varžybų Organizatorius Žirginio Sporto Asociacija (ŽSA) 

Vykdytojai:  Viešoji įstaiga „Rietavo žirgynas“,  

 

Varžybų rėmėjai:   

            

                                              
 

 



Priedas Nr.1 

 

IŠTVERMĖS JOJIMO VARŽYBŲ NUOSTATAI  

(Vatušių kaimas, Rietavo savivaldybė ) 

 

14 km-vaikų iki 12m. rungtis 

20 km „Rietavo žirgyno taurė“ 

44 km „Arabų žirgų taurė“ 

 

Taškai: 

 

a) žirgo pristatymas į veterinarinę aikštelę po tarpinio ar galutinio finišo: 

iki 3 min -3 taškai; 

nuo 3 - 6min -1 taškas; 

daugiau nei 6min -0 taškų. 

 

b) žirgo bėgsena                          

b) lygi -3 taškai; 

     nelygi -1 taškas;        

     šlubas - eliminavimas. 

 

c) greitis distancijoje 

14 km distancijai: 8 - 9 km/h – 1 taškai; 9 – 10  km/h – 2 taškai. 10-11 km/h – 3 taškai, 11-12 km/h 

– 4 taškai. 

 

20 km distancijai: 10-11 km/h – 1 taškas; 11-12km/h – 2 taškai; 12-13km/h – 3 taškai; 13-14km/h 

– 4 taškai. 

 

44 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.  

 

d) jojant lėčiau arba greičiau, negu leistina nuostatuose  - dueto eliminavimas iš varžybų 

 

PASTABOS. 

 

Likus 500 m iki finišo judėjimo tempas greitesnis nei žingsnis. Nesilaikant taisyklių priedo          

Nr. 1  - dueto eliminavimas iš varžybų. 

 

Ginčai su teisėjais-dueto eliminavimas iš varžybų. 

 

Laimi duetas, surinkęs daugiausiai taškų. Esant vienodam taškų skaičiui, laimi duetas, kurio žirgas 

greičiau atsistato, jei atsistatymo laikas vienodas – kurio žirgo pulsas žemesnis. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


