
 

        
 

2015 m. LIETUVOS UŽDARŲ PATALPŲ DAILIOJO JOJIMO 
ČEMPIONATAS 

III etapas 

 
PROGRAMA 

 

1. Vykdymo vieta ir data 
2015 m. balandžio 4 d. „Žagarės“ žirgynas, Žagarė. 
 

Mandatinės komisijos laikas – nuo 9:30 val. 
Varžybų pradžios laikas – 11:00 val. 
 

2. Varžybos vykdomos pagal: 
LŽSF Dailiojo jojimo komiteto patvirtintus šių varžybų Nuostatus, LŽSF varžybų ir kitų renginių organizavimo 
taisykles (patvirtintas 2010.01.22), LŽSF etikos taisykles (patvirtintas 2010.02.22), FEI statuto 22 leidimą 
(papildyta 2011.01.01), FEI Bendrųjų nuostatų 23 leidimą (papildyta 2011.01.01), LR veterinarinius 
reikalavimus, FEI Anti-dopingo taisykles sportininkams (ADHRA) (papildyta 2011.01.01), Lietuvos dailiojo 
jojimo varžybų taisykles (2014 m. redakcija), dailiojo jojimo čempionato reglamentą.  
 
3. Organizatoriai 
Lietuvos žirginio sporto federacija ir „Žagarės žirgynas“. 
 
4. Organizacinis komitetas: 
Raimonda Palionytė, tel. +370 689 60111, info@equestrian.lt 

 

5. Teisėjų kolegija:  
Judra Kašarina – pozicija „C“ 
Daiva Pakulienė – pozicija „M“ 
Raminta Sakalauskienė – pozicija „E“ 
 
Varžybų stiuardas – Vaida Palionytė 
 
6. Techninės sąlygos: 
Varžybos vykdomos uždarose patalpose. Varžybinė aikštė: 20 x 60 m. Apšilimas vyksta varžybinėje aikštėje. 
Apšilimui skiriama 15 min. 
 
7. Paraiškos: 
Visi sportininkai ir žirgai privalo būti registruoti LŽSF raitelių ir žirgų registre bei turėti 2015 m. licencijas.  
Paraiškų teikiamos: iki kovo 30 d. siųsti el. paštu: info@equestrian.lt  
Pavėlavus laiku atsiųsti paraišką, starto mokestis bus dvigubinamas. Priimamos tik pilnai ir tvarkingai 
užpildytos paraiškos. 
 
8. Starto mokestis:  
20 eurų už vieną startą čempionato rungtyse ir 15 eurų už vieną startą atvirose įskaitose. Starto mokesčiai 
mokami vietoje organizatoriui. 
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9. Gardo mokestis: 15 Eur/dienai (plius PVM). Apie poreikį gardui būtina nurodyti paraiškoje. 
10. Apgyvendinimas. Yra galimybė apsigyventi atnaujintuose Žagarės dvaro kambariuose. Vienviečio 
kambario lovos kaina – 25 Eur, dviviečio kambario lovos kaina – 20 Eur, triviečio ir keturviečio kambario 
lovos kaina – 15 Eur (dušai ir tualetai yra atskirai vyrams, atskirais moterims, koridoriaus gale), . Taip pat 
yra galimybė apsigyventi šalia arklidžių esančiuose kambariuose. Lovos kaina – 7 eur. Tualetas ir dušas 
bendras koridoriaus gale. Užsakyti kambarius reikėtų iš anksto kreipiantis į Rūtą Nemanienę, tel.: 
865447106.   
 
10. Prizai: nugalėtojai ir prizininkai bus apdovanojami taurėmis, diplomais, rėmėjų įsteigtomis dovanomis, 
raitelių žirgai – rozetėmis. 

 
 

11. Varžybų programa 
 

Rungtis Nr. 1 
Mažojo rato čempionatas (S-4 testas). 
 
Rungtis Nr. 2 
Didžiojo rato čempionatas (S-9 testas). 
 
Rungtis Nr. 3  
Jaunių/ jaunimo čempionatas.  
Jauniams – M-7 testas, jaunimui – M-12 testas. 
Atvira klasė – pasirinktinai M-7 arba M-12 testas. 
 

Rungtis Nr. 4 
Jaunučių čempionatas (A-4 testas) 
Atvira klasė (A-4 testas) 
 

Rungtis Nr. 5 
Vaikų čempionatas (E-6 testas) 
Atvira klasė (E-6 testas) 
 

Rungtis Nr. 6 
Poni klasės žirgų čempionatas (E-2 testas) 
 

Rungtis Nr. 7 
Mėgėjų čempionatas (E-2 testas) 
Atvira klasė (E-2 testas) 
 

 

Rėmėjai ir partneriai: 

 

                                                     

                              


