
Atviras Lietuvos arklių augintojų asociacijų 
individualus ir komandinis konkūrų 
čempionatas – bandymai 2019 
PROGRAMA IR NUOSTATAI 
Vazgaikiemis, Prienų  raj.,  

2019 m. rugpjūčio 2-4 d. 

Pagrindinis rėmėjas: 

 

Rėmėjai:  

      

     

Organizatoriai: 

        

Vykdytojai:  

  



PROGRAMA: 
2019-08-01 d. Ketvirtadienis. 
Nuo 10:00 atvykimas. 

2019-08-02 d. Penktadienis. 
Varžybų pradžia 9:00  

Konkūras Nr. 1. 4-mečiai žirgai. Art.: 238.1.1. Be persirungimo. Kliūčių aukštis 80 cm. 

Konkūras Nr. 2. Atvira klasė. Art.: 274.2.5. Dvi fazės su galimybe tęsti. Kliūčių aukštis 80 cm. 

Konkūras Nr. 3. Atvira klasė. Art.: 274.1.5.3. Dvi fazės be galimybės tęsti. Kliūčių aukštis 100 cm. 

Konkūras Nr. 4.  5-mečiai žirgai. Art.: 238.1.1. Be persirungimo. Kliūčių aukštis 100 cm. 

Konkūras Nr. 5. 6-mečiai žirgai.  Art.: 238.1.1 Be persirungimo. Kliūčių aukštis 110 cm. 

Konkūras Nr. 6. Atvira klasė. Art.: 238.2.1. Švara ir laikas. Kliūčių aukštis 110 cm. 

Konkūras Nr. 7. 7-mečiai žirgai. Art.: 238.1.1 Be persirungimo. Kliūčių aukštis 120 cm. 

Konkūras Nr.8. Atvira klasė. Art.: 238.2.1. Švara ir laikas. Kliūčių aukštis 120 cm. 

2019-08-03 d. Šeštadienis. 
Varžybų pradžia 9:00 val.  

Konkūras Nr. 9. Atvira klasė. Art.: 274.2.5. Dvi fazės su galimybe tęsti. Kliūčių aukštis 80 cm. 

Konkūras Nr. 10. 4-mečiai žirgai. Art.: 238.2.1. Švara ir laikas. Kliūčių aukštis iki 90 cm. 

Konkūras Nr. 11. Atvira klasė. Art.: 274.1.5.3. Dvi fazės be galimybės tęsti. Kliūčių aukštis 100 cm. 

Konkūras Nr. 12. 5-mečiai žirgai. Art.: 238.2.1. Švara ir laikas. Kliūčių aukštis iki 110 cm. 

Konkūras Nr. 13. Atvira klasė. Art.: 238.2.1. Švara ir laikas. Kliūčių aukštis iki 110 cm. 

Konkūras Nr. 14. 6-mečiai žirgai. Art.: 238.2.1. Švara ir laikas. Kliūčių aukštis 115 cm. 

Konkūras Nr. 15. 7-mečiai žirgai. Art.: 238.2.1. Švara ir laikas. Kliūčių aukštis 125 cm. 

Konkūras Nr. 16. Atvira klasė. Art.: 269.5. Jokeris. Kliūčių aukštis iki 125 cm. 

2019-08-04 d. Sekmadienis. 
Varžybų pradžia 9:00 val.  

Konkūras Nr. 17. Atvira klasė. Art.: 274.2.5. Dvi fazės su galimybe tęsti. Kliūčių aukštis 90 cm. 

Konkūras Nr. 18. Atvira klasė. Art.: 239. Lentelė C. Kliūčių aukštis 110 cm. 

Konkūras Nr. 19. 4-mečių žirgų FINALAS. Art.: 238.2.2. Su persirungimu. Kliūčių aukštis iki 100 cm. 

Konkūras Nr. 20. 5-mečių žirgų FINALAS. Art.: 238.2.2. Su persirungimu. Kliūčių aukštis iki 115 cm. 

Konkūras Nr. 21. Atvira klasė. Art.: 238.2.1. Švara ir laikas. Kliūčių aukštis iki 120 cm. 

Konkūras Nr. 22. 6-mečių žirgų FINALAS. Art.: 238.2.2. Su persirungimu. Kliūčių aukštis iki 120 cm. 



Konkūras Nr. 23. Atvira klasė. Art.: 238.2.2. Su persirungimu. Kliūčių aukštis iki 130 cm. 

Konkūras Nr. 24. 7-mečių žirgų FINALAS. Art.: 238.2.2. Su persirungimu. Kliūčių aukštis iki 130 cm. 

Konkūras Nr. 25. Lietuvos arklių augintojų asociacijos taurė. Art.: 238.2.2 Kliūčių aukštis iki 130 cm. Gali 

dalyvauti visi Lietuvoje gimę žirgai. 

Pastaba: Organizacinis komitetas, iškilus būtinybei, pasilieka teisę keisti programoje numatytus 

konkrečių konkūrų laikus, todėl prašome visų dalyvių būti dėmesingais ir varžybų metu sekti teisėjų 

skelbiamą informaciją. 

 

Nuostatai: 
1. Techninės sąlygos: 
 Varžybų aikštė: smėlis – išmatavimai 120x70m; 

 Apšilimo aikštė: smėlis – išmatavimai 60x40m; 

 Paraiškas teikti internetu, iki liepos 30 d., per: https://zawodykonne.com/. 

2. Mokesčiai: 
 Jaunų žirgų konkūruose starto mokesčio nėra.  

 Atvirose klasėse – 15 Eur (konkūre Nr. 23 – 20 Eur). 

 GARDAI: gardų rezervacija priimama internetu: https://docs.google.com/forms/d/1kn-

4kFYyHIOuyQX7xqS-oopDCp4xij67BHhtxsBJDwU/. 

 Detalesnė informacija apie gardų vietą, kainas, kitas apmokėjimo sąlygas pateikiamos 

rezervacijos formoje. Gardų kiekis yra ribotas, todėl organizatoriai pasilieka teisę suteikti gardus 

tiems, kurie atsiųs tvarkingas ir laiku užpildytas gardų rezervacijos paraiškas bei laiku atliks 

apmokėjimą už gardus. Dalyviams, laiku nesumokėjusiems už gardus, gardų rezervacija gali būti 

atšaukiama. Apie gardo rezervacijos atšaukimą varžybų dalyvis informuojamas rezervacijos 

formoje nurodytu kontaktiniu elektroniniu paštu. 

 Lietuvos Jojamųjų veisliės žirgams, dalyvaujantiems jaunų žirgų konkūruose – gardai visoms 

varžybų dienoms – nemokami. Kiekis ribotas. 

 ELEKTRA: Elektros prisijungimas vienam vienetui visam savaitgaliui kainuoja 20€ (mokestis 

mokamas grynais varžybų sekretoriate). 

3. Čempionato tikslai ir uždaviniai:  
Čempionato tikslas yra išaiškinti pajėgiausius visų Lietuvoje auginamų sportinių veislių žirgus. 

Vykdomomis varžybomis siekiama populiarinti žirginį sportą, kelti jo lygį Lietuvoje, skatinti 

didesnį visuomenės susidomėjimą šia sporto šaka. 

4. Reikalavimai varžybų dalyviams: 
 Čempionato dalyviai privalo laikytis Lietuvos žirginio sporto federacijos etikos taisyklių, 

patvirtintų 2010 m. vasario 22 d. LŽSF valdybos nutarimu, FEI 2019 m. konkūrinio jojimo 

taisyklių. 

 2010 m. liepos 29 dienos valdybos nutarimu raiteliai iki 16 metų (ir būdami 16 metų) varžybose 

privalo dėvėti apsaugines liemenes.  

https://zawodykonne.com/
https://docs.google.com/forms/d/1kn-4kFYyHIOuyQX7xqS-oopDCp4xij67BHhtxsBJDwU/
https://docs.google.com/forms/d/1kn-4kFYyHIOuyQX7xqS-oopDCp4xij67BHhtxsBJDwU/


 Vaikai (12-16m.) varžybose dalyvauja tik su tėvų sutikimu. Už vaikus (12-16 m.), dalyvaujančius 

varžybose, atsako jų tėvai ir treneriai. 

 Varžybose leidžiama startuoti, jei žirgas turi bet kurios valstybės galiojantį nacionalinį ar FEI žirgo 

pasą ir/ar FEI Atpažinimo kortelę (FEI Recognition Card) jame yra atžymos apie visus Lietuvos 

Respublikoje jojimo sporto varžybose reikalaujamus atliktus kraujo tyrimus, bei yra atžymos apie 

tvarkingai ir laiku padarytus reikalaujamus skiepus. 

 Kiekvienas raitelis turi su savimi turėti užpildytą savo vežamo gyvūno važtaraštį, kurį gali 

pareikalauti pateikti veterinarijos gydytojas varžybų vietoje. 

5. Dalyvavimo sąlygos: 
 Jaunų žirgų konkūruose: 

 Gali dalyvauti tik Lietuvoje gimę 4-mečiai, 5-mečiai, 6-mečiai ir 7-mečiai žirgai. 

 Duetai varžosi tik individualioje arba ir komandinėje užskaitoje. 

 Kiekvienos amžiaus kategorijos, individualios užskaitos jaunų žirgų čempionas nustatomas 

susumavus dueto visų trijų dienų baudos taškus. Esant lygiam rezultatui, pagal rezultatą trečios 

dienos konkūre. 

 Komandą sudaro 4 duetai startuojantys tos pačios veislės žirgais.  

 Iš jų sumuojami trijų mažiausią baudos taškų skaičių surinkusių duetų rezultatai kiekvieną dieną.  

 Visų trijų dienų, kiekvienos dienos baudos taškai yra sudedami norint išaiškinti Lietuvos arklių 

augintojų asociacijų komandą – čempionę. 

 Tas pats raitelis komandinėje užskaitoje gali atstovauti tik vieną komandą, su vienu žirgu.  

 Vieną veislę gali atstovauti kelios komandos.  

 Vienos komandos žirgai gali būti gimę ir tais pačiais metais. 

 Vykdytojas turi teisę keisti programą ir paskelbti apie pakeitimus. 

 Su žirgu, gimusiu paskutiniais metų mėnesiais, gali būti leista startuoti žemesnėje amžiaus 

kategorijoje, jeigu raitelis prieš pirmą žirgo startą tai nurodo paraiškoje (Pvz.: žirgas gimęs 2009 

m. lapkričio mėnesį, taigi pagal bendrą taisyklę, 2015 metais šis žirgas turėtų konkuruoti kartu su 

6 m. žirgais, tačiau atsižvelgiant į tai, kad žirgas gimęs paskutiniais metų mėnesiais, jam gali būti 

leista varžytis 5 m. amžiaus žirgų grupėje).  

 Be konkurencijos neleidžiama dalyvauti Jaunų žirgų konkūruose. 

 Atvirose klasėse: 

 Gali dalyvauti visi Lietuvos ir užsienio valstybių raiteliai. 

 Viename konkūre raitelio žirgų skaičius nėra ribojamas. 

 Su tuo pačiu žirgu, tapačiame konkūre leidžiama startuoti ne daugiau 2 kartų. 

 Tam pačiam žirgui per dieną leidžiama startuoti ne daugiau 2 kartų. 

 Varžybose raiteliui leidžiama startuoti iš karto be konkurencijos, tokiu atveju: 

a) po finišo raitelis teisėjams pareiškia norą startuoti be konkurencijos; 

b) jam leidžiama startuoti po sekančio raitelio (arba po dviejų, jeigu kitaip būtų pažeidžiami kitų 

raitelių interesai); 

c) jeigu aikštėje turi būti du raiteliai, raitelis startuosiantis be konkurencijos aikštės nepalieka; 

d) už šį startą mokamas įprastas konkūro starto mokestis. 

6. Apdovanojimai: 
 Jaunų žirgų konkūruose: 

 Apdovanojimai vykdomi su žirgais (neišjojus į apdovanojimą, piniginis prizas neišmokamas).  



 Pirmos dienos konkūruose, pagal konkūrų artikulą 238.1.1., apdovanojamos pirmosios vietos, 

žirgai rozetėmis. 

 Antros ir trečios dienos konkūruose apdovanojamos 5 prizinės vietos: piniginis prizas (I-50€, II-

40€, III-30€, IV-20€, V-10€), taurės, žirgams rozetės. 

 Lietuvos arklių augintojų asociacijų čempionate – bandymuose finalinėse jaunų žirgų 

čempionato užskaitose apdovanojamos 5 prizinės vietos: žirgų savininkams ir augintojams 

piniginis prizas (I-160€, II-120€, III-100€, IV-70€, V-50€), raiteliams taurės, žirgams rozetės, 

nugalėtojams gūnios. 

 Jaunų žirgų komandinės užskaitos apdovanojamos 3 geriausios komandos: piniginis prizas: I-

800€, II-400€, III-200€, taurės, žirgams rozetės, nugalėtojams gūnios. 

 Lietuvos arklių augintojų asociacijų čempionate – bandymuose jaunų žirgų čempionato užskaitų 

piniginis prizas per pusę išmokams žirgų savininkams ir augintojams į jų nurodytą banko sąskaitą. 

 Prašome pasirūpinti, kad su savimi turėtumėte asmens dokumentą. 

 Atvirose klasėse: 

Nr. Diena Artikulas Kliūčių aukštis Piniginis prizas 

2 Penktadienis 274.2.5 Dvi fazės su galimybe tęsti 80 cm 80€ (30/20/15/15) 

3 Penktadienis 274.1.5.3 Dvi fazės be galimybės tęsti 100 cm 120€ (40/30/20/15/15) 

6 Penktadienis 238.2.1 Švara ir laikas 110 cm 170€ (60/40/25/15/15) 

8 Penktadienis 238.2.1 Švara ir laikas 120 cm 250€ (100/70/40/20/20) 

9 Šeštadienis 274.2.5. Dvi fazės su galimybe tęsti 80 cm 95€ (35/25/20/15) 

11 Šeštadienis 274.1.5.3. Dvi fazės be galimybės tęsti 100 cm 130€ (50/35/20/15/10) 

13 Šeštadienis 238.2.1. Švara ir laikas 110 cm 180€ (70/45/30/20/15) 

16 Šeštadienis 269.5. Jokeris Iki 125 cm 280€ (120/80/45/20/15) 

17 Sekmadienis 274.2.5. Dvi fazės su galimybe tęsti 90 cm 110€ (40/30/25/15) 

18 Sekmadienis 239. Lentelė C 110 cm 200€ (80/50/35/20/15) 

21 Sekmadienis 238.2.1. Švara ir laikas Iki 120 cm 250€ (100/70/40/25/15) 

23 Sekmadienis 238.2.2. Su persirungimu Iki 130 cm 480€ (200/120/80/50/30) 

 Piniginis prizas suteikiamas Priedo Nr. 1 nurodyta tvarka, jei nuostatuose nenurodyta kitaip. 

 Varžybų laimėtojai privalo užpildyti Piniginių prizų deklaravimo formą (Priedas Nr. 2) varžybų 

vietoje pas kasininką/buhalterį arba elektroniniu paštu equestrian@harmonypark.lt atsiunčiant 

užpildytą formą per 3 darbo dienas po varžybų pabaigos. Laiku nepateikus Piniginių prizų 

deklaravimo formos, piniginis prizas gali būti neišmokamas. 

 Be piniginių prizų, varžybų dalyviai papildomai gali būti apdovanojami daiktiniais varžybų rėmėjų 

prizais, jų žirgai - rozetėmis. 

 Laimėtojai, neatvykę į apdovanojimų ceremoniją, netenka piniginio prizo ir daiktinio prizo (jei 

toks skiriamas). 

 Visi prizininkai į apdovanojimų ceremoniją privalo atvykti dėvintys tvarkingą varžybinę uniformą. 

 Piniginiai prizai, neviršijantys 200 Eur sumos, išmokami varžybų vietoje. Piniginiai prizai, 

viršijantys šiame punkte nurodytą sumą, pervedami į dalyvio nurodytą banko sąskaitą per 7 

darbo dienas po varžybų pabaigos, tačiau tik tuo atveju jeigu yra sumokėti visi varžybų 

mokesčiai, mokesčiai už gardus ar kitas papildomas paslaugas. 

 Sporto klubams, kurie už gardus, startus ir kt. paslaugas moka pagal pateiktą sąskaitą-faktūrą, 

piniginis prizas išmokamas tik tuomet, kai visos sąskaitos yra pilnai apmokėtos. 



 Varžybų dalyviai, siųsdami paraišką varžyboms, patvirtina, kad yra pilnai susipažinę su visomis 

varžybų organizatoriaus taikomomis sąlygomis, vidaus taisyklėmis ir pasižada jų laikytis. 

7. Atsakomybė:  
 Organizacinis komitetas ir komiteto nariai neprisiima jokios atsakomybės dėl materialinės ar 

fizinės žalos, nelaimingų atsitikimų ar ligos, su kuria susidūrė savininkai, sportininkai ar grumai, 

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. 

8. 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. 

9. Asmens duomenų apsauga: 

 Iš varžybų dalyvių yra renkami šie asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, 

atstovaujamas sporto klubas (jei taikoma), telefonas, el. pašto adresas, žirgo duomenys, žirgo 

savininko vardas pavardė ir kita informacija, nurodyta paraiškoje. Paraiškos saugomos 

informacinėje sistemoje, kurioje pildoma registracijos paraiška. Už duomenų saugojimą 

atsakinga internetinį puslapį, kuriame vykdoma rezervacija, prižiūrinti įmonė. 

 Skelbimų lentoje varžybų vietoje ir internete adresu https://zawodykonne.com skelbiami startų 

protokolai ir rezultatai, kuriuose nurodoma ta pati informacija, kaip ir paraiškoje, išskyrus 

dalyvio kontaktinius duomenis. Skelbimų lentoje informacija skelbiama varžybų metu, internete 

– internetinį puslapį prižiūrinčios įmonės nustatytą laikotarpį. 

 Varžybų metu dalyviai gali būti filmuojami ir fotografuojami. Video medžiaga ir nuotraukos gali 

būti naudojamos renginių ir nugalėtojų viešinimui internete, internetiniame tinklalapyje, 

socialiniuose tinkluose, spaudoje. Video medžiaga ir nuotraukos saugomos pas varžybų 

organizatorių. 

 Varžybų metu skelbiami raitelių vardai, pasiekimai, žirgų vardai, kilmė ir amžius, žirgų savininko 

vardas, pavardė, užimta vieta, prizas, rezultatas. 

 Piniginių prizų deklaravimo formos saugomos buhalterinę apskaitą vedančioje įmonėje teisės 

aktais nustatytais terminais. 

 Į teritoriją įvažiavę asmenys patenka į vaizdo kameromis (be garso) stebimą stebėjimo lauką 

(hipodromo patalpos ir/ar teritorija, gardai, maniežas, šalia esančio viešbučio teritorija). Apie 

vykdomą vaizdo stebėjimą (konkrečią teritoriją) yra informuojama matomoje vietoje patalpintais 

informaciniais pranešimais. Vaizdo kameromis fiksuojami asmens vaizdo ir transporto priemonių 

vaizdo duomenys. Vaizdo stebėjimas vykdomas asmenų ir turto apsaugos, prevencijos nuo teisės 

pažeidimų, pažeidėjų identifikavimo, teisės pažeidimų išaiškinimo, tikslais. Vaizdo duomenis 

valdo ir tvarko apsaugos paslaugas teikianti įmonė. Daugiau informacijos apie asmens duomenis 

tvarkančią įmonę galima gauti kreipiantis el. paštu equestrian@harmonypark.lt. Vaizdo 

stebėjimo duomenys yra saugomi 2 (du) mėnesius, po kurių yra automatiškai ištrinami. Vaizdo 

stebėjimo duomenys gali būti pateikti draudikams (įvykus draudiminiam įvykiui), ikiteisminio 

https://zawodykonne.com/


tyrimo įstaigoms, teismams (esant teisės pažeidimui). 

 Asmenys turi teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis, reikalauti juos ištaisyti, 
sunaikinti arba sustabdyti ar apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys 
tvarkomi nesilaikant teisės aktų nuostatų; nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys. Jei 
varžybų dalyvis nesutinka pateikti šiose Taisyklėse nurodytų asmens duomenų, jis negali 
dalyvauti varžybose. 

10. Baigiamosios nuostatos: 
 Raitelis arba jo treneris turi teisę teisėjų kolegijai raštu pateikti apeliaciją ne vėliau negu 30 

minučių po konkūro pabaigos. Apeliacija turi būti išnagrinėta apeliacinio komiteto kuo įmanoma 

greičiau bet ne vėliau kaip tą pačią dieną, kurią yra gauta apeliacija. 

11. Smulkesnė informacija : 
+370 633 89 393 Marijonas Raila 

+370 687 80160 Almutis Raila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priedas Nr. 1 

PINGINIŲ PRIZŲ PASKIRSTYMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prizinė vieta
Dalyvių 

skaičius iki 10

Dalyvių skaičius 

nuo 10 iki 40

Dalyvių skaičius 

virš 40 

Prizinė 

vieta

Jeigu prizinis 

fondas 1000 € 

(iki 10)

Jeigu prizinis 

fondas 1000 € 

(nuo 10 iki 40)

Jeigu prizinis 

fondas 1000 € 

(dalyvių virš 40)

1 20% 25% 27% 1 200 € 250 € 270 €

2 15% 20% 22% 2 150 € 200 € 220 €

3 12% 15% 17% 3 120 € 150 € 170 €

4 10% 12% 15% 4 100 € 120 € 150 €

5 8% 8% 10% 5 80 € 80 € 100 €

6 6% 8% 6 60 € 80 €

7 5% 6% 7 50 € 60 €

8 4% 5% 8 40 € 50 €

9 3% 5% 9 30 € 50 €

10 2% 4% 10 20 € 40 €

11 4% 11 40 €

12 3% 12 30 €

13 3% 13 30 €

14 2,5% 14 25 €

15 2,5% 15 25 €

Pastaba. Jei rugtyje užsiregistruoja mažiau kaip 5 raiteliai, rungtis nevykdoma. 

Jei keli dalyviai parodo vienodus rezultatus, prizinei vietai skiriami piniginiai prizai sudedami ir padalijami iš vietų skaičiaus. 



Priedas Nr. 2 

PINIGINIŲ PRIZŲ DEKLARAVIMO FORMA 

 

 

VšĮ "Visuomenės harmonizavimo parkas"

Įm. kodas 300662117

Saulės vaikų g. 18, Vazgaikiemis, Prienų raj.

Konkūro 

numeris Užimta vieta

Piniginio prizo 

suma

Raitelio parašas

Išmokėjimo data 

Prizus išmokėjau..........................................................................................................kasininkas

Jei per 3 d.d. laimėtojas varžybų organizatoriaus prašymu nepatikslina prašomos informacijos arba su juo 

nepavyksta susisiekti, varžybų organizatorius turi teisę laimėtų neišmokėti piniginių prizų.

PINIGINIŲ PRIZŲ DEKLARAVIMO FORMA

Laimėtojo vardas, pavardė

Laimėtojo asmens kodas*

Varžybų data:
Varžybų Nr. arba 

pavadinimas 

Laimėtojo kontaktinis telefono Nr.**

** Kontaktinis telefono numeris reikalingas, kad esant netiksliems duomenims varžybų organizatorius 

galėtų susisiekti su laimėtoju.

Asmens banko sąskaitos numeris***

Patvirtinu, kad mano pateikta informacija yra teisinga. 

*asmens kodas reikalingas deklaruojant piniginius prizus Valstybinei mokesčių inspekcijai. Pildoma, jei 

piniginio prizo suma viršija 200 Eur arba išmokami daugiau kaip 6 piniginiai prizai per kalendorinius metus.

Piniginio prizo gavėjo pavadinimas, jei 

pavedimas atliekamas ne į laimėtojo 

sąskaitą su paaiškinimu

*** pildoma, jei laimėtas piniginis prizas viršija 200 Eur  ir (ar) piniginis prizas nėra išmokamas varžybų 

vietoje.  Jei prizas išmokamas ne į laimėtojo sąskaitą, pateikiamas paaiškinimas. 

Pastabos



Priedas Nr. 3 

PAPILDOMŲ PASLAUGŲ KAINA 

Už visas papildomas paslaugas, galima sumokėti varžybų vietoje. 

 

Dėl papildomų paslaugų kreiptis el. paštu: equestrian@harmonypark.lt  

 

Papildomos paslaugos 

Šienas kitkomis 5 Eur/vnt. 

Šienas rulonais 35 Eur/vnt. 

Šiaudai kitkomis 3 Eur/vnt. 

Pjuvenos (20 kg.) 8 Eur/vnt. 

Eksploatacijos sąnaudos (elektra) 20 Eur/vnt. 

Šienainis (20 kg.) 10 Eur/vnt. 

Skalbimas ir džiovinimas (vietoje 

esančioje savitarnos skalbykloje, 

pritaikytoje žirgų inventoriui) (iki 

24 kg.) 

8 Eur/vnt. 

 Dėl ne nuo varžybų organizatoriaus priklausančių aplinkybių (stichinių nelaimių, nelaimingų 

atsitikimų ir pan.) neįvykus varžyboms, jas atšaukus ar nutraukus, dalyvis susimoka už faktinį 

pasinaudotų paslaugų kiekį.  

 

mailto:equestrian@harmonypark.lt

