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LIETUVOS VAŽIAVIMO KINKINIAIS 2017 m. 

SEZONO ATIDARYMO VARŽYBOS 

 
NUOSTATAI IR PROGRAMA 

 

UAB „LIETUVOS ŽIRGYNAS“ 

Žirgų g. 2, Riešė, Vilniaus raj. 

2017 m. gegužės 5-6 d. 

 

Varžybos vykdomos pagal šiuos nuostatus, LR Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teisės 

aktus, bei FEI Kinkinių taisykles.  

 

I. ORGANIZATORIUS/VYKDYTOJAS          
Pavadinimas:              VšĮ „Nacionalinis važiavimo kinkiniais centras“ ir UAB „Lietuvos žirgynas“ 
Varžybų direktorius:   Sergejus Feoktistovas 
Telefonas:                    +370 650 44345 
El. paštas:                    sergejusfe@yahoo.com 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

1. Populiarinti kinkinių sportą Lietuvoje. 

2. Gerinti sportinį meistriškumą. 

 

        III.OFICIALŪS ASMENYS 
 Teisėjų kolegija:      

Vyriausiasis varžybų teisėjas - Gediminas Kuprevičius 

Teisėjas - Arūnas Jurgaitis 

Teisėjas - Mindaugas Veikutis            
 

Maršruto dizaineris - Arūnas Paltanavičius.        

Apeliacinis komitetas: Gediminas Kuprevičius, Arūnas Jurgaitis, Virginijus Baltrušaitis. 

Vyr. stiuardas - Mindaugas Veikutis.  
Veterinarinė komisija - Skirmantas Miškinis.  

Varžybų veterinarijos gydytojas - Arnoldas Šneideris, telefonas: +37061879769. 

Kalvis - Pavel Nalivaiko, telefonas: +370 602 88243. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sergejusfe@yahoo.com


2 
 

IV. TECHNINĖS SĄLYGOS 

Tvarkaraštis:  
                                                                                                                            Data                      Laikas 

 Atvykimas: 2017.05.05       Nuo 12.00 

 Veterinarinė žirgų apžiūra 2017.05.06       08.00 

 Starto protokolo sudarymas 2017.05.06       08.30 

 Varžybų pradžia: maniežo rungtis 2017.05.06       10.00 

 Kombinuoto maršruto apžiūra 2017.05.06       13.00 

 Kombinuoto, kliūtinio važiavimo rungtis 2017.05.06       14.00 

 Apdovanojimai 2017.05.06       16.00 

             

Varžybų vieta: varžybos įvyks hipodrome, lauke.  

Maniežas:  
                    Ilgis: 100 m                                    Plotis: 40 m 

                    Gruntas:                                          žolė 
Apšilimo aikštė: 

                    Ilgis: 100 m                                      Plotis: 40 m 

                    Gruntas:                                          žolė 
Kliūtinio važiavimo aikštė: 

                    Ilgis: 100 m                                      Plotis: 70 m 

                    Gruntas:                                           smėlis su skiedra 

 
 Paraiškos: 

Paraiškas apie dalyvavimą varžybose būtina atsiųsti iki 2017 m. gegužės 3 d. imtinai adresu:  

sergejusfe@yahoo.com su kopija info@equestrian.lt  
               

 
Starto mokestis: 10 eurų už vieną startą  (starto mokesčiai mokami varžybų vietoje). 
 

         V.  RUNGTYS: 

Maniežinis važiavimas 

 

            Maniežinio važiavimo testas:   
            H1; H2; P1; P2        Test  FEI 1*B  
            H1                       Test  FEI 3*C HP1 

            H2                          Test  FEI 2*B 
            P1                           Test  FEI 2*C 

            H1                      Test FEI 3*B HP1 

            H2                            Test FEI  3*B HP2  

                                                                

                                                                  
Kombinuotas kliūtinis važiavimas 

           Du maršrutai po 20 kliūčių (30 ir 20 cm) ir 2 krosinės kliūtis. 

 

           

 

 

 

 

 

mailto:sergejusfe@yahoo.com


3 
 

  VI. VETERINARINIAI REIKALAVIMAI 

 Pagal varžybų programą privaloma veterinarinė mandatinė komisija. Žirgai privalo turėti tvarkingus 

nacionalinius arba galiojančius tarptautinius pasus. Pasuose turi būti atžymos apie gripo vakcinaciją ir 

atliktus visus kraujo tyrimus - pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius veterinarinius reikalavimus. Žirgai 

turi būti tinkamai suženklinti mikroschemomis ir atvykę iš vietų, kuriose netaikomi apribojimai gyvūnų 

užkrečiamųjų ligų. Kiekvienas dalyvis turi su savimi turėti užpildytą vežamo gyvūno važtaraštį, kurio gali 

pareikalauti pateikti veterinarijos gydytojas varžybų vietoje.  

 

            VII. BENDROSIOS TAISYKLĖS     
  

 Visi dalyviai (važiuotojai ir žirgai) privalo turėti LŽSF licencijas. 
Organizatoriaus teisė: 

 organizatorius pasilieka išimtinę teisę, suderinęs su Teisėjais, priklausomai nuo aplinkybių, 

varžybų metu ar prieš tai, keisti ar dalinai keisti šiuos nuostatus; 

 varžybų dalyvių užsiregistravimas reiškia jų sutikimą su varžybų nuostatų ir kiekvienos jų dalių 

sąlygomis, ir aiškiai išreiškia sutikimą atleisti Organizatorių nuo bet kokios atsakomybės už bet kokį 

nelaimingą atsitikimą ar bet kokio pobūdžio ligą, kurie gali paveikti varžybų dalyvį ar kitą nuosavybę, 

įskaitant, bet neapsiribojant vagystes, kitus praradimus, tiek varžybų metu, tiek ir kitu laiku. 

 

VIII. ATSAKOMYBĖ 

 Organizatorius ar kitas jo pasamdytas asmuo nėra atsakingas už fizinę arba materialinę žalą, 

nelaimingus atsitikimus ar ligas, kuriuos gali patirti varžybų dalyviai bet kokiomis aplinkybėmis 

varžybų vietoje (aikštėje ar už jos ribų) nesvarbu, kada tokie atsitikimai įvyktų – prieš varžybas, 

varžybų metu ar po varžybų. 

 Kiekvienas varžybų dalyvis 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. 

 

IX. PRIEŠTARAVIMAI IR PRETENZIJOS 

 Visi prieštaravimai ar pretenzijos turi būti pateikti raštu, pasirašyti ir įteikti  vyriausiajam 

varžybų teisėjui. 

 Iki varžybų ar varžybų metų iškilusius klausimus, nenumatytus šiuose nuostatuose spręs varžybų 

Organizatorius kartu su teisėjais, vadovaudamiesi FEI kinkinių varžybų nuostatais ir turima tokių 

varžybų vykdymo patirtimi. 

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 Varžybų dalyviai gali reklamuoti savo rėmėjus, darydami užrašus ar logotipus ant savo rūbų arba 

žirgų inventoriaus. Bet kokia reklama varžybų vietoje galima tik Organizatoriui leidus. 

 Varžybų nugalėtojai bei prizininkai apdovanojami atminimo bei daiktiniais arba piniginiais 

prizais, žirgai rozetėmis. Apdovanojamos pirmos 3 prizinės vietos kiekvienoje užskaitoje.  

 

_____________________________________________________ 

Varžybų programą ir nuostatus rasite svetainėse: 

www.equestrian.lt 
www.lietuvoszirgynas.lt 

http://www.equestrian.lt/
http://www.lietuvoszirgynas.lt/

