
 

 

 

JAUNŲJŲ RAITELIŲ ŠVENTĖ 2018 IR VAIKŲ BEI RAITELIŲ 
JOJANČIŲ MAŽAISIAIS PONI ŽIRGAIS ČEMPIONATAS 

2018 birželio 16 – birželio 17 d.  
Vazgaikiemis, Prienų raj. 

I. BENDROJI INFORMACIJA 
1. ORGANIZATORIUS 
VŠĮ „Jojimo varžybų organizacija“ 
Susisiekti su organizatoriumi: +370 646 16212 (Regina Gražulienė) 

2. VIETA IR DATA 
2018 birželio 16 – birželio 17 d. 
VŠĮ „Visuomenės harmonizavimo parkas“ 
Vazgaikiemis, Prienų raj. 

3. OFICIALŪS ASMENYS 
VYR VARŽYBŲ TEISĖJAS:  

TEISĖJAI:     

STILIAUS TEISĖJAI:   

VARŽYBŲ SEKRETORIUS:  Alvija Gražulytė (alvija.grazulyte@gmail.com +370 623 11250) 

MARŠRUTŲ DIZAINERIS:  

4. TECHNINĖS SĄLYGOS 

Varžybų aikštė: 120 x 70 m smėlis/tekstilė 

Apšilimo aišktė: 40 x 60 m smėlis/tekstilė 

II. NUOSTATAI 
1. DALYVAVIMO SĄLYGOS 

 Vienas žirgas gali startuoti tris kartus per dieną, su vienu ar daugiau raitelių, iškyrus žirgus 

dalyvaujančus čempionato užskaitoje, šie žirgai gali startuoti du kartus per dieną. Vienu žirgu  

čempionato užskaitose gali startuoti tik vienas raitelis.  

 Jeigu raitelis startuoja su trimis ar daugiau žirgų toje pačioje čempionato užskaitoje, paraiškoje 

privaloma nurodyti du įskaitinius žirgus. 

 Finaliniuose konkūruose vienas raitelis gali startuoti ne daugiau kaip su dviem įskaitiniai žirgais. 

 Finaliniuose konkūruose užsienio duetai rungiasi tik dėl piniginio prizo, tačiau Lietuvos Čempionais 

tampa tik Lietuvos piliečiai. 
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 Raiteliams iki 18 m. privalomas raštiškas tėvų/globėjų sutikimas leisti dalyvauti jojimo varžybose. 

 Tvarkinga raitelio apranga, apsauginis šalmas yra privalomas kiekvienam dalyviui.  

 Netoleruojamas bet koks žiaurus elgesys su žirgu. 

 

2. APDOVANOJIMAI 
Kiekviename konkūre į apdovanojimus kviečiamos 5 prizinės vietos, nugalėtojas apdovanojamas taure, visi 

prizines vietas užėmę žirgai apdovanojami rozetėmis. Piniginis prizas skiriamas 5 vietoms. Čempionato 

užskaitoje pirmų trijų vietų nugalėtojai bei nugalėtojo treneris apdovanojami medaliais. Kiekvienos užskaitos 

čempionas apdovanojamas taure, jo žirgas rozete ir gūnia. Jeigu pirmąją vietą užima keletas duetų, taurės 

savininkas išaiškinamas burtų keliu. Prizinis fondas išmokamas vietoje. 

3. LICENCIJOS 
Lietuvos raiteliai ir žirgai dalyvaujantys vaikų bei raitelių jojančių mažaisiais poni žirgais čempionato užskaitose 

privalo būti registruoti LŽSF ir turėti reikalingas licencijas. 

4. VETERINARINIAI REIKALAVIMAI 

Visi žirgai privalo turėti tvarkingus nacionalinius, arba galiojančius tarptautinius pasus. Gripo vakcinacija turi 
būti galiojanti pagal Lietuvoje galiojančius veterinarinius reikalavimus (pagal gamintojo nurodymus, 1 kartą 
metuose, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bbb8b5d088a711e7a3c4a5eb10f04386). Žirgai turi būti ištirti 
3 ligų atžvilgiu (infekcinės arklių anemijos, kergimo ir įnosių ligos) vieną kartą metuose. 
 

5. ATSAKOMYBĖ 
Organizacinis komitetas ir komiteto nariai neprisiima jokios atsakomybės dėl materialinės ar fizinės žalos, 

nelaimingų atsitikimų ar ligos, su kuria susidūrė savininkai, sportininkai ar grūmai, nepriklausomai nuo to ar tai 

atsitiko varžybų aikštelėje ar už jos ribų, prieš, per, ar po varžybų. Žala žirgams, treneriams, inventoriui, 

arklidžių priedams ir kitam turtui (įskaitant vagystes ar nuostolius) taip pat nebus organizacinio komiteto 

atsakomybėje. Rekomenduojame nuo minėtų faktorių apsidrausti, o savo turtą saugoti. Savininkų, varžybų 

dalyvių, arklių ir arklininkų registravimasis reiškia jų sutikimą su varžybų nuostatų ir kiekvienos jų dalių 

sąlygomis, ir aiškiai išreiškia sutikimą atleisti Organizatorius 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 vagystėmis, kitais praradimais, tiek varžybų metu, tiek ir kitu laiku. 

6. DRAUDIMAS 

Visi savininkai ir sportininkai yra asmeniškai atsakingi už žalą tretiesiems asmenims, kurią sukėlė patys, jų 

darbuotojai, agentai ar jų žirgai. Dėl to patariame įsigyti trečiųjų šalių draudimą, pilnai padengiantį sportininko 

dalyvavimą žirginio sporto varžybose šalies ribose ir turėti šį polisą galiojantį. 

III. PARAIŠKOS IR GARDAI 

1. PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA IR DATA 

Visi varžybose dalyvaujantys raiteliai privalo pateikti paraiškas dalyvauti Jaunųjų raitelių šventėje ir vaikų bei 

raitelių jojančių mažaisiais ponių žirgais čempionate iki žemiau nurodytų datų. Kilus klausimų galite susiekti 

el.paštu alvija.grazulyte@gmail.com arba tel.nr +370 623 11250 (Alvija). 

Paraiškos formą galima rasti http://equipro.lt/ arba http://varzybos.wixsite.com/jaunuju-rait-svente. Užpildytas 

paraiškas prašome siųsti el.paštu alvija.grazulyte@gmail.com su kopija info@equestrian.lt iki birželio 12d. 17:00 

val. 

Dėl kitos informacijos skambinti +370 646 16212 (Regina) 
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2. GARDŲ UŽSAKYMO TVARKA IR DATA 

DĖL GARDŲ KREIPTIS:    tel. +370 670 48845 (Rūta) 

GARDO KAINA VARŽYBOMS:   35 EUR – angare šalia hipodromo, 40 EUR – arklidėse 

UŽ GARDĄ MOKANT VIETOJE:   + 5 EUR už kiekvieną gardą 

GARDUS GALIMA REZERVUOTI IKI:  birželio 10 d. 

ATVYKIMAS:    nuo 2018-06-15 10:00 val. 

IŠVYKIMAS:     2018-06-17 po varžybų 

REZERVACIJOS FORMA: 

https://docs.google.com/forms/d/1RzHvt7Cl1_jm0oQowluFSMGgNDZIBZn1yd96uzKYfx0/edit 

REKVIZITAI: 

Pavadinimas:    VŠĮ "Visuomenės harmonizavimo parkas" 

Įmonės kodas:    300662117 

IBAN:     LT437044060006045916 

Bankas:    AB „Seb bankas“ 

Apmokėjimo formoje nurodykite varžybų datą bei gardo rezervacijos formą pildžiusio asmens duomenis! 

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. 

3. PREKYBA 

ELEKTRA: 10 EUR / varžyboms 

IV. STARTO MOKESČIAI 
Starto mokesčiai mokami vietoje, starto mokestis už kiekvieną konkūrą nurodytas lentelėje pateiktoje V 
skyriuje (TVARKARAŠTIS). 
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V. TVARKARAŠTIS 

 

ŠEŠTADIENIS (2018-06-16) 

NR KONKŪRAS LAIKAS ART. AUKŠTIS 
STARTO 

MOKESTIS 
PINIGINIS PRIZAS 

1A ATVIRA KLASĖ (KRYŽIUKAI) 10:00 Art.238.2.1 20 cm €15.00  

1B 
RAITELIAI JOJANTYS MAŽAISIAIS PONI 
ŽIRGAIS 

Sekantis Art.238.2.1 40 cm €15.00 
50% nuo surinktų 
startinių mokesčių 

2A VAIKAI (ČEMPIONATO KVALIFIKACIJA) Sekantis “Stiliaus konkūras” 80 cm €20.00 
50% nuo surinktų 
startinių mokesčių 

2B ATVIRA KLASĖ Sekantis “Stiliaus konkūras” 80 cm €20.00  

3A JAUNUČIAI Sekantis Art.274.5.6 100 cm €20.00  

3B JAUNIAI Sekantis Art.274.5.6 115 cm €20.00  

3C JAUNIMAS Sekantis Art.274.5.6 125 cm €20.00  

4 ATVIRA KLASĖ Sekantis Art. 274.5.5 110 cm €20.00  

5 
RAITELIAI JOJANTYS MAŽAISIAIS PONI 
ŽIRGAIS (FINALAS) 

Sekantis Art.238.2.2+245.3 50cm €15.00 
50% nuo surinktų 
startinių mokesčių 

6 VAIKAI (ČEMPIONATO KVALIFIKACIJA) Sekantis Art.238.2.1 90 cm €20.00 
50% nuo surinktų 
startinių mokesčių 

 

SEKMADIENIS (2018-06-17)  

NR KONKŪRAS LAIKAS ART. AUKŠTIS 
STARTO 

MOKESTIS 
PINIGINIS PRIZAS 

7 ATVIRA KLASĖ (PIRMAŠUOLIAMS) 09:00 Laiko limitas 2 min 20-50 cm €18.00  

8 ATVIRA KLASĖ Sekantis Art.269.5 80-100 cm €20.00  

9 ATVIRA KLASĖ Sekantis Art.274.5.5 110-115 cm €20.00  

10A VAIKAI (FINALAS) + KOMANDINIS Sekantis Art.238.2.2 100 cm €25.00 
50% nuo surinktų 
startinių mokesčių 

10B JAUNUČIAI + KOMANDINIS Sekantis Art.238.2.2 110 cm €25.00  

10C JAUNIAI + KOMANDINIS Sekantis Art.238.2.2 120 cm €25.00  

10D JAUNIMAS + KOMANDINIS Sekantis Art.238.2.2 125-130 cm €25.00  

 

10A, 10B, 10C, 10D dalyvaujantys raiteliai gali sudaryti komandą. Kiekvienoje komandoje turi būti bent jau trys 
duetai (po vieną iš kiekvienos šių užskaitų). Pilną komandą sudaro vaikas, jaunutis, jaunis ir jaunimo klasės 

atstovas. 
Komandos rezultatas skaičiuojamas iš 3 geriausių rezultatų. 

VI. DALYVIŲ AMŽIUS, ČEMPIONATO UŽSKAITOS, ČEMPIONO IŠAIŠKINIMO TVARKA: 

1. DALYVIŲ AMŽIUS 

JAUNUČIAI – dalyvauja raiteliai iki 16m. imtinai 

JAUNIAI – dalyvauja raiteliai iki 18m. imtinai 

JAUNIMAS – dalyvauja raiteliai iki 25m. imtinai  

ČEMPIONATO UŽSKAITOSE: 

RAITELIAI JOJANTYS MAŽAISIAIS PONI KLASĖS ŽIRGAIS – Užskaitoje dalyvauja raiteliai iki pabaigos tų 

kalendorinių metų, kuriais jiems/joms sueina 12 m. (t.y. tais kalendoriniais metais neturi sukakti 13-a). 

VAIKAI – Užskaitoje dalyvauja raiteliai nuo tų kalendorinių metų pradžios, kuriais jiems/joms sueina 12 m. iki 



pabaigos tų kalendorinių metų, kuriais jiems/joms sueina 14 m. (t.y. tais kalendoriniais metais neturi sukakti 

15-a). Visi jaunesni raiteliai norintys dalyvauti užskaitoje privalo pateikti prašymą LŽSF (info@equestrian.lt) 

 

2. ČEMPIONO IŠAIŠKINIMO TVARKA IR APDOVANOJIMAI 

2.1 - RAITELIAI JOJANTYS MAŽAISIAIS PONI KLASĖS ŽIRGAIS 

ĮSKAITINIAI KONKŪRAI:   1B, 5 
FINALINIS KONKŪRAS:   5 
FINALO DALYVIAI: Visi duetai įveikę 1B maršrutą 
PATEKIMO Į FINALĄ TVARKA:      Finale leidžiama dalyvauti visiems duetams įveikusiems 1B maršrutą. Raiteliai, 

kurie 1B konkūre patyrė eliminaciją, diskvalifikaciją, nedalyvavo ar atsisakė 
tęsti maršrutą turi teisę 5 konkūre kovoti dėl konkūro prizų, tačiau netenka 
teisės tapti čempionu. Su papildomais žirgais leidžiama rungtis tik dėl konkūro 
prizų. 

MAX ĮSKAITINIŲ ŽIRGŲ: 2 
STARTO PROKOLAI:  Reverso tvarka nuo prasčiausią iki geriausią rezultatą parodžiusio dueto. 
 Papildomi žirgai startuoja po įskaitinių. 
ČEMPIONU TAMPA: 5 konkūro nugalėtojas. Tuo atveju, jeigu konkūro nugalėtoju tampa užsienio 

duetas, konkūro prizai atitenka užsienio duetui, tačiau čempiono titulas 
atitenka sekančiam, geriausią rezultatą parodžiusiam Lietuvos duetui. 

 
2.2 – VAIKŲ UŽSKAITA: 

KVALIFIKACINIAI KONKŪRAI: 2A, 6 
FINALINIS KONKŪRAS:   10A 
FINALO DALYVIAI: 70% geriausią rezultatą parodžiusių duetų (neįskaitant užsienio duetų). Dalyvių 

skaičius finale visada apvalinamas dalyvių naudai. Pvz.: užskaitoje dalyvavo 43 
dalyviai iš Lietuvos, vadinasi 70% = 43*0.7 = 30.1 viso 31 duetas finale. Jeigu 
kuris nors duetas atsisako teisės dalyvauti finale, jo vietą užima sekantis 
duetas. Su papildomais žirgais leidžiama rungtis tik dėl konkūro prizų. 

PATEKIMO Į FINALĄ TVARKA:      Norėdami patekti į finalą raiteliai privalo dalyvauti abejuose kvalifikaciniuose 
konkūruose. Raiteliai, kurie nors viename iš kvalifikacinių konkūrų patyrė 
eliminaciją, diskvalifikaciją ar atsisakė tęsti maršrutą turi teisę 10A konkūre 
kovoti dėl konkūro prizų, tačiau netenka teisės tapti čempionu. 

 Kvalifikaciniai taškai skiriami pagal principą:  
I vieta – dalyvių skaičius +1 // II vieta – dalyvių skaičius -1 // III vieta – dalyvių 
skaičius -2 ir t.t. 

 Pvz.: konkūre dalyvavo 20 dalyvių, I vieta gaus 21 tašką, antroji 19, trečioji 18 ir 
t.t. Jeigu du, ar daugiau, duetų užima tą pačia vietą, kvalifikacinių taškų skaičius 
už tas vietas yra sudedamas ir padalinamas po lygiai visiems duetams. 

MAX ĮSKAITINIŲ ŽIRGŲ: 2 
STARTO PROKOLAI:  6 - reverso tvarka nuo prasčiausią iki geriausią rezultatą parodžiusio dueto, 

pagal 2A konkūro rezultatus. 
10A - reverso tvarka nuo prasčiausią iki geriausią rezultatą parodžiusio dueto, 
pagal dviejų dienų kvalifikacinių taškų skaičių. 

 Papildomi žirgai startuoja po įskaitinių. 
ČEMPIONU TAMPA: 10A konkūro nugalėtojas. Tuo atveju, jeigu konkūro nugalėtoju tampa užsienio 

duetas, konkūro prizai atitenka užsienio duetui, tačiau čempiono titulas 
atitenka sekančiam, geriausią rezultatą parodžiusiam Lietuvos duetui. 
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VII. KONKŪRAI 
PIRMA DIENA: Šeštadienis                                       DATA: 16/06/18 

Konkūras Nr: 1A KRYŽIUKAI                  Laikas: 10:00 
Užskaita: Atvira klasė  
Artikulas: Art.238.2.1 Konkūras pagal laiką, lentelė A 
Kliūčių aukštis: 20 cm 
Judėjimo greitis: 350 m/min 
Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas 
 

* * * * * * * * * * * 

Konkūras Nr: 1B ČEMPIONATO UŽSKAITA                  Laikas: sekantis 
Užskaita:  Raiteliai jojantys mažaisiais poni žirgais  
Artikulas: Art.238.2.1 Konkūras pagal laiką, lentelė A 
Kliūčių aukštis: 40 cm 
Judėjimo greitis: 350 m/min 
Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas 
Įskaitinių žirgų skaičius: 2 
 

* * * * * * * * * * * 

Konkūras Nr: 2A ČEMPIONATO UŽSKAITA                  Laikas: sekantis 
Užskaita: Vaikai 
Artikulas: Art. “Stiliaus konkūras“ 
Kliūčių aukštis: 80 cm 
Judėjimo greitis: 350 m/min 
Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas 
Įskaitinių žirgų skaičius: 2 
 

* * * * * * * * * * * 

Konkūras Nr: 2B              Laikas: sekantis 
Užskaita: Atvira klasė 
Artikulas: Art. “Stiliaus konkūras“ 
Kliūčių aukštis: 80 cm 
Judėjimo greitis: 350 m/min 
Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas 
 

* * * * * * * * * * * 

Konkūras Nr: 3A VASAROS TAURĖ            Laikas: sekantis 
Užskaita: Jaunučiai 
Artikulas: Art.274.5.6 Dviejų fazių konkūras (Lentelė A, pagal laiką abejose fazėse) 
Kliūčių aukštis: 100 cm 
Judėjimo greitis: 350 m/min 
Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas 
 

* * * * * * * * * * * 
 
 
 



 
 

Konkūras Nr: 3B VASAROS TAURĖ            Laikas: sekantis 
Užskaita: Jauniai 
Artikulas: Art.274.5.6 Dviejų fazių konkūras (Lentelė A, pagal laiką abejose fazėse) 
Kliūčių aukštis: 115 cm 
Judėjimo greitis: 350 m/min 
Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas 
 

* * * * * * * * * * * 

Konkūras Nr: 3C VASAROS TAURĖ            Laikas: sekantis 
Užskaita: Jaunimas 
Artikulas: Art.274.5.6 Dviejų fazių konkūras (Lentelė A, pagal laiką abejose fazėse) 
Kliūčių aukštis: 125 cm 
Judėjimo greitis: 350 m/min 
Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas 
 

* * * * * * * * * * * 

Konkūras Nr: 4              Laikas: sekantis 
Užskaita: Atvira klasė 
Artikulas: Art.274.5.5 Dviejų fazių konkūras (Lentelė C antroje fazėje) 
Kliūčių aukštis: 110 cm 
Judėjimo greitis: 350 m/min 
Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas 
 

* * * * * * * * * * * 

Konkūras Nr: 5 ČEMPIONATO UŽSKAITA                  Laikas: sekantis 
Užskaita: Raiteliai jojantys mažaisiais poni žirgais (Finalas)  
Artikulas: Art.238.2.2+245.3 Konkūras su persirungimu, neišjojus iš aikštės, lentelė A 
Kliūčių aukštis: 50 cm 
Judėjimo greitis: 350 m/min 
Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas 
Įskaitinių žirgų skaičius: 2 
 

* * * * * * * * * * * 

Konkūras Nr: 6 ČEMPIONATO UŽSKAITA                  Laikas: sekantis 
Užskaita: Vaikai 
Artikulas: Art.238.2.1 Konkūras pagal laiką, lentelė A 
Kliūčių aukštis: 90 cm 
Judėjimo greitis: 350 m/min 
Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas 
Įskaitinių žirgų skaičius: 2 
 

* * * * * * * * * * * 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANTRA DIENA: Sekmadienis                                       DATA: 17/06/18 

Konkūras Nr: 7 TAURĖ PIRMAŠUOLIAMS                 Laikas: 10:00 
Užskaita: Atvira klasė  
Artikulas: Konkūras vykdomas, vadovaujantis taisyklėmis, kurios skelbia, kad laiko limitas yra 

2 min, per kurias būtina įveikti maršrutą. 
Kliūčių aukštis: 20 - 50 cm 
Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas 
 

* * * * * * * * * * * 

Konkūras Nr: 8              Laikas: sekantis 
Užskaita: Atvira klasė 
Artikulas: Art. 269.5 Akumuliatorius su Jokeriu 
Kliūčių aukštis: 80-100 cm 
Judėjimo greitis: 350 m/min 
Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas 
 

* * * * * * * * * * * 

Konkūras Nr: 9              Laikas: sekantis 
Užskaita: Atvira klasė 
Artikulas: Art.274.5.5 Dviejų fazių konkūras (Lentelė C antroje fazėje) 
Kliūčių aukštis: 100-115 cm 
Judėjimo greitis: 350 m/min 
Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas 
 

* * * * * * * * * * * 

 
Konkūras Nr: 10A JAUNŲJŲ RAITELIŲ ŠVENTĖS TAURĖ 2018                 Laikas: sekantis 
   ČEMPIONATO UŽSKAITA 
Užskaita: Vaikai (Finalas) 
Artikulas: Art. 238.2.2 Konkūras su persirungimu, lentelė A 
Kliūčių aukštis: 100 cm 
Judėjimo greitis: 350 m/min 
Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas 
Įskaitinių žirgų skaičius: 2 
 

* * * * * * * * * * * 
 

Konkūras Nr: 10B JAUNŲJŲ RAITELIŲ ŠVENTĖS TAURĖ 2018                 Laikas: sekantis 
Užskaita: Jaunučiai 
Artikulas: Art. 238.2.2 Konkūras su persirungimu, lentelė A 
Kliūčių aukštis: 110 cm 
Judėjimo greitis: 350 m/min 
Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas 
 

* * * * * * * * * * * 
 
 
 



 

Konkūras Nr: 10C JAUNŲJŲ RAITELIŲ ŠVENTĖS TAURĖ 2018                 Laikas: sekantis 
Užskaita: Jauniai 
Artikulas: Art. 238.2.2 Konkūras su persirungimu, lentelė A 
Kliūčių aukštis: 120 cm 
Judėjimo greitis: 350 m/min 
Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas 
 

* * * * * * * * * * * 
 

Konkūras Nr: 10C JAUNŲJŲ RAITELIŲ ŠVENTĖS TAURĖ 2018                 Laikas: sekantis 
Užskaita: Jaunimas 
Artikulas: Art. 238.2.2 Konkūras su persirungimu, lentelė A 
Kliūčių aukštis: 125-130 cm 
Judėjimo greitis: 350 m/min 
Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas 
 

* * * * * * * * * * * 
 

10A, 10B, 10C, 10D dalyvaujantys raiteliai gali sudaryti komandą. Kiekvienoje komandoje turi būti bent jau trys 
duetai (po vieną iš kiekvienos šių užskaitų). Pilną komandą sudaro vaikas, jaunutis, jaunis ir jaunimo klasės 

atstovas. 
Komandos rezultatas skaičiuojamas iš 3 geriausių rezultatų. 

 


