Lietuvos dailiojo jojimo klubo rudens taurė
2017/09/23 Harmony parkas, Vazgaikiemis, Prienų raj.

I.

BENDRA INFORMACIJA

RANGAS:
DATA ir LAIKAS:
VIETA:

II.

Nacionalinės dailiojo jojimo varžybos (kalendorinės/reitinginės)
Rugsėjo 23 d., 2017 (šeštadienis), preliminari pradžia – 10:00
Harmony parkas, Vazgaikiemis, Prienų raj.

DALYVAVIMO SĄLYGOS

Šios varžybos vykdomos remiantis nacionalinėmis Lietuvos dailiojo jojimo varžybų taisyklėmis
(2017 m. redakcija) ir šia varžybų programa. Sprendžiant nesutarimus ar situacijas, neaptartas
minėtose taisyklėse ar varžybų programoje, vadovaujamasi tarptautinėmis FEI Dailiojo jojimo
varžybų taisyklėmis.

III. ORGANIZACINIS KOMITETAS
1.

ORGANIZATORIAI

Pavadinimas:
Adresas:
Kontaktai:

VO “Lietuvos dailiojo jojimo klubas LD”
Kelpšiškė, Kalniškių km., Plungės raj.
+370 675 34133, lithuaniandressage@gmail.com

TIKSLUS VYKDYMO VIETOS ADRESAS
Vykdymo vieta:
Privažiavimas:
Sekretoriato kontaktai:
2.

Harmony parko hipodromas, Vazgaikiemis, Prienų raj.
41-asis kelio Kaunas–Alytus kilometras
+370 610 11355, agne.simelioniene@gmail.com

ORGANIZACINIO KOMITETO NARIAI

Varžybų direktorius:
Narys:
Sekretoriai:

Agnė Uždavinytė (+370 610 11355)
Rūta Morkūnaitė (+370 670 48845)
Arnoldas Daveika ir Alesandra Paukštienė

3. TEISĖJŲ KOLEGIJA:
Vyr. teisėjas:
Rūta Sabonienė
Narys:
Odeta Vasiliauskienė
Narys:
Agnė Uždavinytė
(N.B. kolegijos sudėtis gali būti koreguojama priklausomai nuo dalyvių skaičiaus)

IV. TECHNINĖS SĄLYGOS
1.

VARŽYBŲ AIKŠTĖ (LAUKE):

Bendri išmatavimai:
Gruntas:
Varžybų aikštė:
3.

70 x 120 m
Smėlis/tekstilė
20 x 60 m

2.

APŠILIMO AIKŠTĖ (LAUKE):

Bendri išmatavimai:
Gruntas:
Apšilimo aikštės:

40 x 60 m
Smėlis/tekstilė
20 x 60 m

ARKLIDĖS :

Gardų dydis min. 3x3 m. angare arba vidaus arklidėse.
4.

LAIKAI:

Atvykimas
Treniruotės varžybų aikštėje
Treniruotės apšilimo aikštėje

Data
22/09/2017
22/09/2017
22/09/2017
23/09/2017

Laikas
10:00
10:00-19:00
10:00-21:00
07:00-21:00
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Sekretoriato darbo valandos

23/09/2017
22/09/2017
23/09/2017

Arklidžių darbo valandos

9:00-1 val. po paskutinio starto
10:00-22:00
07:00-21:00

V. PARAIŠKOS
Paraiškų pateikimo terminas:
Paraiškos siunčiamos:
Su kopija adresu:
Su kopija adresu:

Rugsėjo 19 d. (antradienis)
agne.simelioniene@gmail.com (registracija)
info@equestrian.lt (LŽSF licencijos)
equestrian.competition@gmail.com (gardų užsakymas)

Paraiškoje prašome nurodyti:
Žirgo
Žirgo
Žirgo
Žirgo
Žirgo
Žirgo
Žirgo

vardas
lytis
gimimo metai
veislė
tėvas ir motinos tėvas
gimimo šalis
savininko(ų) vardas(ai)

Raitelio vardas ir pavardė
Raitelio pilietybė
Raitelio gimimo metai
Įskaita, kurioje dalyvauja raitelis
Gardo užsakymas (nuo/iki)
Preliminarus atvykimo laikas
Telefono numeris ir el. pašto adresas

VI. DALYVAVIMO MOKESČIAI
1.

Starto mokesčiai

Mokant pavedimu iki 20/09/2017

Mokant grynaisiais varžybų vietoje

P lygis
E/A lygiai
L/M lygiai
PSG/GP lygiai

P lygis
E/A lygiai
L/M lygiai
PSG/GP lygiai

15
20
25
30

Eur
Eur
Eur
Eur

20
25
30
35

Eur
Eur
Eur
Eur

Starto mokesčiai mokami:
Gavėjo pavadinimas: V/O “Lietuvos dailiojo jojimo klubas LD”
Gavėjo sąskaitos nr.: LT97 7044 0600 0007 9056
Mokėjimo paskirtyje nurodykite vardą, pavardę, žirgo vardą ir rungtį, kurioje dalyvaujate.
2. Gardo nuomos mokesčiai
Mokant pavedimu iki 20/09/2017

Mokant grynaisiais varžybų vietoje

Penktadieniui/šeštadieniui angare
30 Eur
Penktadieniui/šeštadieniui arklidėse 35 Eur

Mokėti vietoje galimybės nebus

Gardo mokesčiai mokami:
Gavėjo pavadinimas: VŠĮ “Visuomenės harmonizavimo parkas”, Įm.k.: 300662117
Gavėjo sąskaitos nr.: LT43 7044 0600 0604 5916
Mokėjimo paskirtyje nurodykite vardą, pavardę, žirgo stovėjimo vietą (angaras/arklidė)
3. Svarbi informacija
Sumokėti starto mokesčiai negrąžinami, išskyrus tuos atvejus, kai varžybos atšaukiamos
organizatorių sprendimu arba raitelis nedalyvauja dėl raitelio ar žirgo sveikatos ir pateikia gydytojo
ar veterinaro rašytinę pažymą. Sumokėti gardo mokesčiai negrąžinami.
Oranizacinis komitetas pasilieka teisę dvigubinti starto mokesčius pavėluotai pateiktoms paraiškoms.
4. Kitos paslaugos (užsakoma ir apmokama grynaisiais sekretoriate)
Elektra – 10 Eur

Pjuvenos – 20 kg/8 Eur

Šienas – 5 Eur (kitka)

Lietuvos dailiojo jojimo klubo rudens taurė
2017/09/23 Harmony parkas, Vazgaikiemis, Prienų raj.

VII. PAPILDOMA INFORMACIJA
1. Dalyvių skaičius ir apdovanojimai
Rungtis vykdoma, jei yra užsiregistravęs bent vienas dalyvis. Pagrindine įskaita laikoma “Atvira”, t.y.
papildomos įskaitos vykdomos tik tuomet, kai jose varžytis užsiregistruoja mažiausiai 3 duetai. Jiems
nesusirinkus, papildomų įskaitų startai prijungiami prie „Atviros“ įskaitos.
Rungčių ir įskaitų nugalėtojai bei prizininkai apdovanojami rozetėmis ir (esant galimybei) daiktiniais
prizais). Priklausomai nuo dalyvių skaičiaus, apdovanojama 25% dalyvių. Apdovanojimai vykdomi iš
karto po rungties.
2. Atsakomybė
Organizatoriai neatsako už materialinę ar fizinę žalą oficialiems asmenims, žirgams, raiteliams,
aptarnaujančiam personalui, žirgų savininkams ir žiūrovams prieš, per ar po varžybų. Žirgų
sąvininkai ir raiteliai yra asmeniškai atsakingi už žalą tretiesiems asmenims, kurią sukėlė jų pačių,
jų darbuotojų, ar jų žirgų veiksmai. Visiems asmenims, dalyvaujantiems žirginio sporto
renginiuose, rekomenduojama apsidrausti.
3. Starto numeriai
Visi varžybose dalyvaujantys žirgai turi būti pažymėti starto numeriu visuomet, kai yra išvedami iš
gardo ar transporto priemonės (balnojami, jojami, vedžiojami, ganomi). Starto numerį galite sužinoti
sekretoriate, jis įtraukiamas į starto protokolus, kurie skelbiami varžybų išvakarėse.
4. Šalmai
Varžybų ir apšilimo metu ASTM/SEI saugumo standartą atitinkantis šalmas yra privalomas visiems
raiteliams iki 21 metų arba jojantiems žirgais iki 6 metų imtinai. Treniruočių metu šalmas yra
privalomas visiems be išimties.
5. Protestai, skundai, skaičiavimo klaidos
Visi protestai ir skundai turi būti pateikiami raštu. Apie pastebėtas skaičiavimo klaidas,
sekretoriatą būtina informuoti ne vėliau kaip per 1 valandą nuo minėtos rungties apdovanojimų,
pateikiant teisėjavimo protokolus kaip įrodymą. Rezultatai perskaičiuojami ir, jei būtina, vyr.
teisėjo sprendimu perskirstomos vietos ir/ar prizai. Vėliau rezultatai neperskaičiuojami ir
netaisomi. Teisėjavimo protokolus sportininkai gali atsiimti sekretoriate iš karto po rungties
apdovanojimų.
6. Varžybų organizavimas
Organizacinis komitetas pasilieka teisę keisti šiuos nuostatus iškilus nenumatytoms aplinkybėms ar
force majeur. Apie bet kokius pakeitimus sportininkai ir oficialūs asmenys informuojami kaip
galima greičiau.
7. Įvairūs
Arklidėse rūkyti ir vartoti alkoholį griežtai draudžiama!
Šunys turi būti su pavadėliu viso renginio metu.
Šiukšlės ir mėšlas turi būti metami į tam skirtus konteinerius arklidėse, treniruočių aikštėse ir
bendro naudojimo vietose.

VIII. DOKUMENTAI IR VETERINARINIAI REIKALAVIMAI
1. Dalyvavimui būtini dokumentai (pateikiami sekretoriatui 1 val. iki starto)
•
•

Nacionalinis žirgo pasas, su identifikacijai būtinu aprašymu, mikročipo numeriu, savininko
tapatybės įrodymu, galiojančiais kraujo tyrimais ir vakcinacijų įrašais.
Žirgo(ų) vežimo lydraštis
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•
•

LŽSF raitelio licencija (vienkartinė arba metinė) ir LŽSF žirgo registracija. Duetams,
dalyvaujantiems P lygio rungtyje licencija ir registracija neprivaloma.
Raštiškas tėvų/globėjų leidimas dalyvauti žirginio sporto varžybose raiteliams iki 18 m.

2. Kraujo tyrimai
Dalyvaujantys žirgai turi būti ištirti dėl įnosių, kergimo ligos ir infekcinės anemijos ne vėliau kaip
prieš 12 mėnesių iki varžybų dienos, įrašant tyrimų rezultatus į pasą.
3. Vakcinacijos
Visi nacionalinėse varžybose dalyvaujantys žirgai turi būti tvarkingai vakcinuoti nuo žirgų gripo
remiantis vakcinos informaciniuose lapeliuose pateiktais nurodymais. Pirmą kartą vakcinuojant nuo
6 mėn amžiaus, antrą kartą po 4 savaičių, vėliau revakcinuoti 5-6 mėn. po pagrindinio
vakcinavimo. Imunitetas trunka 12 mėn., vėliau žirgai revakcinuojami ne rečiau kaip vieną kartą
per 12 mėnesių. Visos vakcinacijos fiksuojamos žirgo pase įklijuojant lipdukus, kuriuose
pateikiama informacija apie žirgui vakcinuoti naudotą vakciną nuo arklių gripo (pavadinimas,
serijos numeris, pagaminimo data).
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VARŽYBŲ RUNGTYS
Nr. 1: L LYGIS
FEI Individualus testas vaikams (2016 m. redakcija). Atvira rungtis.
Raitelio amžius neribojamas, išskyrus jojant 5 ir 6 metų žirgus (14 m. ir vyresni raiteliai),
5 metų ir vyresni žirgai.
Starto mokestis: 25 Eur (pavedimu) arba 30 Eur (grynaisiais) už 1 startą.
Inventorius: trumpas švarkas, pentinai privalomi, tik paprastos kamanos, leidžiamas stekas
(120 cm žirgams, 100 cm poniams). Šalmas privalomas visiems raiteliams iki 21 m. ir jojant
žirgus iki 6 m. imtinai.

Nr. 2: M LYGIS
FEI Komandinis testas jauniams (2017 m. redakcija). Atvira rungtis.
Raitelio amžius neribojamas, išskyrus jojant 6 metų žirgus (14 m. ir vyresni raiteliai),
6 metų ir vyresni žirgai.
Starto mokestis: 25 Eur (pavedimu) arba 30 Eur (grynaisiais) už 1 startą.
Inventorius: trumpas švarkas arba frakas, pentinai privalomi, paprastos arba laužtukinės
kamanos, leidžiamas stekas (120 cm žirgams, 100 cm poniams). Šalmas privalomas visiems
raiteliams iki 21 m. ir jojant žirgus iki 6 m. imtinai.

Nr. 3: ŠV. JURGIO PRIZAS
FEI Prix St Georges testas (2017 m. redakcija) (S-4). Atvira rungtis.
16 m. ir vyresni raiteliai, 7 metų ir vyresni žirgai.
Starto mokestis: 30 Eur (pavedimu) arba 35 Eur (grynaisiais) už 1 startą.
Inventorius: trumpas švarkas arba frakas, pentinai privalomi, paprastos arba laužtukinės
kamanos, leidžiamas stekas (120 cm žirgams, 100 cm poniams). Šalmas privalomas visiems
raiteliams iki 21 m.

Nr. 4: DIDYSIS PRIZAS
FEI Grand Prix testas (2017 m. redakcija) (S-9). Atvira rungtis.
16 m. ir vyresni raiteliai, 8 metų ir vyresni žirgai.
Starto mokestis: 30 Eur (pavedimu) arba 35 Eur (grynaisiais) už 1 startą.
Inventorius: trumpas švarkas arba frakas, pentinai privalomi, paprastos arba laužtukinės
kamanos, leidžiamas stekas (120 cm žirgams, 100 cm poniams). Šalmas privalomas iki 21 m.

Nr. 5: A LYGIS
FEI Komandinis testas vaikams (2016 m. redakcija)
Starto mokestis: 20 Eur (pavedimu) arba 25 Eur (grynaisiais) už 1 startą 1 įskaitoje.
Inventorius: trumpas švarkas, pentinai privalomi, tik paprastos kamanos, leidžiamas stekas
(120 cm žirgams, 100 cm poniams). Šalmas privalomas visiems raiteliams iki 21 m. ir jojant
žirgus iki 6 m. imtinai. 2 įskaitos:
Atvira: raitelio amžius neribojamas, išskyrus jojant 5 ir 6 metų žirgus (14 m. ir vyresni raiteliai)
bei 4 metų žirgus (16 metų ir vyresni raiteliai). Minimalus žirgo amžius – 4 metai.
I mėgėjų kategorija: raiteliai nuo 22 metų, 2017-aisiais metais nestartavę II mėgėjų kategorijos
rungtyse arba atvirose L, M ar S lygio rungtyse. 4 metų ir vyresni žirgai.

Nr. 6: E LYGIS
FEI Įžanginis testas A vaikams (2016 m. redakcija)
Starto mokestis: 20 Eur (pavedimu) arba 25 Eur (grynaisiais) už 1 startą 1 įskaitoje.
Inventorius: trumpas švarkas, pentinai neprivalomi, tik paprastos kamanos, leidžiamas stekas
(120 cm žirgams, 100 cm poniams). Šalmas privalomas visiems raiteliams iki 21 m. ir jojant
žirgus iki 6 m. imtinai. 3 įskaitos:
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Atvira: raitelio amžius neribojamas, išskyrus jojant 5 ir 6 metų žirgus (14 m. ir vyresni raiteliai)
bei 4 metų žirgus (16 metų ir vyresni raiteliai). Minimalus žirgo amžius – 4 metai.
Vaikai: raiteliai iki 14 m., žirgų amžius žr. “Atvira įskaita”.
I mėgėjų kategorija: raiteliai nuo 22 metų, 2017-aisiais metais nestartavę II mėgėjų
kategorijos rungtyse arba atvirose L, M ar S lygio rungtyse. 4 metų ir vyresni žirgai

Nr. 7 P LYGIS
Testas P-4. Atvira rungtis
Aikštelė: 20 x 60 m. Testas vertinamas įprastai, balais už elementus. Jojama tik savarankiškai,
be padėjėjo. Raitelio amžius neribojamas, išskyrus jojant 5 ir 6 metų žirgus (14 m. ir vyresni
raiteliai) bei 4 metų žirgus (16 metų ir vyresni raiteliai). Minimalus žirgo amžius – 4 metai.
Starto mokestis: 15 Eur (pavedimu) arba 20 Eur (grynaisiais) už 1 startą.
Inventorius: trumpas švarkas, pentinai neprivalomi, tik paprastos kamanos, leidžiamas stekas
(120 cm žirgams, 100 cm poniams). Šalmas privalomas visiems raiteliams iki 21 m. ir jojant
žirgus iki 6 m. imtinai. Leidžiami paprasti šoniniai arba dvigubi slenkantys pagalbiniai
pavadžiai. Kitokio tipo pagalbiniai pavadžiai (šambonas, gumos, špruntas) neleidžiami.

