
 

LIETUVOS ŽIEMOS KONKŪRŲ ČEMPIONATAS 

                     2014-2015                          

                     II  ETAPO PROGRAMA                

Sporto klubas „Miražas“, Žačių k., Šiaulių r.  
2014 m. gruodžio 6 d. 

Veterinarinė – mandatinė komisija iki 9:50 val.
Varžybų pradžia: 10:00 val.

Paraiškas siųsti   iki gruodžio 3 d.   el. p.     info@equestrian.lt
Informacija dėl gardų – 869834256 (Gintas)

Konkūras Nr. 1 Dvi užskaitos: Poni klasės žirgai ir Mėgėjų I grupė
1A - Poni klasės žirgai 
Art.: 238.2.1; kliūčių aukštis iki 80 cm. 
1B - Mėgėjų I grupė
Art.: 238.2.1; kliūčių aukštis – 80 cm.

Konkūras Nr. 2 Trys užskaitos: Vaikai, Atvira klasė, Mėgėjų II grupė
2A – Vaikų grupė
Art.: 238.2.1; kliūčių aukštis iki 100 cm.
2B – Atvira klasė
Art.: 238.2.1; kliūčių aukštis - 100 cm. 
Papildoma rungtis (ne čempionato įskaita). Nugalėtojas apdovanojamas taure, prizininkai – diplomais, 
žirgai – rozetėmis. Piniginiai prizai šiai rungčiai neskiriami.
2C –  Mėgėjų II grupė
Art.: 238.2.1; kliūčių aukštis 115 cm.

Konkūras Nr. 3 Dvi užskaitos:  Jaunučiai ir 4-5 m. žirgų grupė
3A – Jaunučių grupė 
Art. 274.5.6; Dviejų fazių (su galimybe joti antroje fazėje), kliūčių aukštis – 100 cm.
3B – „Jauno žirgo konkūras“ (dalyvauja 4-5 m. amžiaus žirgai - bendra užskaita)
Art.: 274.5.6; Dviejų fazių (su galimybe joti antroje fazėje), kliūčių aukštis – 100 cm (4 m. žirgams), 110 cm 
(5 m. žirgams).

Konkūras Nr. 4 Dvi užskaitos: Jaunių ir 6-7 m. žirgų grupės
4A – Jaunių grupė
Art.: 274.5.6; Dviejų fazių (su galimybe joti antroje fazėje), kliūčių aukštis – 120 cm.
4B – „Jauno žirgo konkūras“ (dalyvauja 6-7 m. amžiaus žirgai - bendra užskaita)
Art.: 274.5.6; Dviejų fazių (su galimybe joti antroje fazėje), kliūčių aukštis – 120 cm (6 m. žirgams), 125 cm 
(7 m. žirgams).

Konkūras Nr. 5  
Suaugusieji raiteliai ir jaunimas (bendra užskaita). 
Art.: 238.2.2; kliūčių aukštis - 130 cm (jaunimui), 135 cm (suaugusiems).
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Bendras varžybų prizinis fondas: 50 proc. nuo surinktų starto mokesčių. 
Starto mokestis visose užskaitose 50,00 Lt, išskyrus Poni klasės žirgų užskaitą – 20,00 Lt.
Kiekvienoje užskaitoje į garbės paradą kviečiami 5 duetai, piniginis prizas paskirstomas pagal 
Čempionato Nuostatų 11 dalies 5 punktą.
Svarbi informacija:

 Varžybose  dalyvaujantys  raiteliai  ir  žirgai  privalo  turėti  licencijas.  Dalyviams,  neturintiems
LŽSF licencijų, dalyvauti nebus leista. LŽSF licencijos turi būti apmokėtos likus ne mažiau nei 1
diena iki varžybų pradžios.

 Vadovaujantis LŽSF valdybos 2013 m. sausio 17 d. nutarimu, netvarkingos paraiškos nebus
priimamos.  Jeigu paraiška pateikta  netvarkingai,  starto mokesčiai – dvigubi ir  duetas startuoja
starto protokolo pirmosiose pozicijose (priekyje).

 Starto mokesčiai mokami varžybų vietoje.

 Gardo kaina dienai – 50 Lt/ 14,48 Eur. Mokestis mokamas varžybų vietoje.

 Čempionato etapuose raiteliui leidžiama startuoti iš karto be konkurencijos, tokiu atveju:
o po finišo raitelis teisėjams pareiškia norą startuoti be konkurencijos;
o jam leidžiama startuoti po sekančio raitelio (arba po dviejų, jeigu kitaip būtų pažeidžiami kitų

raitelių interesai);
o jeigu aikštėje turi būti du raiteliai, raitelis startuosiantis be konkurencijos aikštės nepalieka;
o už šį startą mokamas įprastas konkūro starto mokestis (gali būti mokamas vietoje).
 Dėl  papildomos  informacijos  teirautis:  Raimonda  Palionytė  info@equestrian.lt arba  tel.
+37068757019. 

Organizatorius: „Lietuvos žirginio sporto federacija“, S/k „Miražas“

mailto:info@equestrian.lt
mailto:lzsfparaiska@gmail.com

