LIETUVOS ŽIEMOS DAILIOJO JOJIMO ČEMPIONATO
NUOSTATAI ir PROGRAMA
1.

VYKDYMO VIETA IR LAIKAS
2019 m. balandžio 13 d. “Harmony Park”, Vazgaikiemis
Pradžia 10:00 val. (galimi pakeitimai, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus)

2.

VARŽYBŲ ORGANIZATORIUS
Lietuvos žirginio sporto federacija

3.

VARŽYBŲ VYKDYTOJAS
VŠĮ „Odeta ir žirgai“ ir VŠĮ “Visuomenės Harmonizavimo Parkas”
Organizacinis komitetas: Odeta Vasiliauskienė +370 687 26295
Agnė Uždavinytė +370 610 11355
Rūta Morkūnaitė +370 670 48 845

4.

VARŽYBOS VYKDOMOS PAGAL:
LŽSF dailiojo jojimo komiteto nustatytus 2019 m. Lietuvos žiemos dailiojo jojimo čempionato vykdymo nuostatus,
LŽSF varžybų ir kitų renginių organizavimo taisykles (patvirtintas 2010.01.22), LŽSF etikos taisykles (patvirtintas
2010.02.22), LR veterinarinius reikalavimus, FEI Anti-dopingo taisykles sportininkams (ADHRA) (aktuali redakcija),
Lietuvos dailiojo jojimo varžybų taisykles (2018 m. redakcija). Sprendžiant klausimus, neaptartus minėtose
taisyklėse, vadovaujamasi FEI dailiojo jojimo taisyklėmis (2019 m. redakcija).

5.

OFICIALŪS ASMENYS IR PERSONALAS
Sekretorius:
Stiuardas:
Vyr. teisėjas:
Teisėjų kolegija:

Veterinaras:

Alvija Gražulytė +370 623 11250, www.equipro.lt
Vaida Palionytė +370 698 31489
Agnė Uždavinytė
Paula Nysten FEI 4* (FIN)
Svetlana Snarskienė
Daiva Pakulienė
Dovilė Kraulaidienė
Rūta Undzėnaitė +370 600 22056

Kandidatai į teisėjus/ stiuardai: varžybų metu, organizatoriai gali numatyti programoje galimybę neakivaizdžiai
teisėjauti kandidatams į teisėjus bei praktikuotis kandidatams į dailiojo jojimo stiuardus. Tokiu atveju, kandidatai
turi raštiškai apie tai pranešti Lietuvos žirginio sporto federacijai, bei gauti raštišką sutikimą.
6.

DALYVAVIMO SĄLYGOS
5.1. Raiteliai, kurių amžiaus ribos sutampa čempionatinėse rungtyse (vaikai, jaunučiai, jauniai, jaunimas, poni
klasės žirgų grupė) numatytose amžiaus ribose, turi teisę varžytis dėl visų sutampančių čempionatinių rungčių
čempiono titulo. Tačiau varžantis dėl daugiau nei vienos rungties čempiono ar II, III vietos titulo, raitelis privalo
startuoti su skirtingais žirgais. Raiteliui startuojant su vienu žirgu daugiau nei vienoje čempionato rungtyje, jis
privalo paraiškoje nurodyti, kurioje užskaitoje jis varžysis dėl čempiono titulo.

5.2. Raiteliai mėgėjai turi pasirinkti, kokioje grupėje jie planuoja dalyvauti čempionato metu. Raiteliai mėgėjai gali
varžytis tik pasirinktoje Mėgėjų grupės rungtyje ir atvirose klasėse (iki M lygio). Sudalyvavęs aukštesnio lygio
(sudėtingiau nei M lygis) rungtyje, raitelis netenka mėgėjo statuso. Ši nuostata netaikoma raiteliams mėgėjams,
jojantiems sudėtingesnius testus be konkurencijos.
5.3. Raiteliai, dalyvaujantys vienoje čempionatinėje rungtyje su daugiau nei dviem žirgais, turi pasirinkti kurie du
žirgai bus įskaitiniai čempionato žirgai. Tai reiškia, kad likę žirgai gali varžytis dėl rungties prizų, bet dėl čempiono,
II ir III vietos trofėjų varžytis negali. Čempionato rungties įskaitiniai žirgai turi startuoti pirmesni, lyginant su
likusiais raitelio žirgais. Raitelis įskaitinius žirgus turi nurodyti paraiškoje. Vėliau keisti įskaitinių žirgų negalima.
5.4. Žirgai, kurie startuoja dvejose ar daugiau užskaitinėse rungtyse, pavyzdžiui, Mažojo rato suaugusiųjų rungtyje
ir Jaunių užskaitos rungtyje (abu startai yra įskaitiniai čempiono titului gauti) startuoja taip, kaip yra sudarytas
starto protokolas.
5.5. Raiteliai, kurie dėl amžiaus yra per jauni arba yra gimę lapkričio, gruodžio mėnesiais, kuriais jiems sueina
amžiaus grupės ribos metai, gali rašyti prašymą, adresuotą Lietuvos žirginio sporto federacijos Valdybai,
pasirašytą tėvų ir trenerio, su galimybe, leisti startuoti žemesnėje arba aukštesnėje, jų amžiaus kategorijos
neatitinkančioje grupėje, nurodant aplinkybes, kodėl turėtų būti atsižvelgta į jų prašymą.
5.6. Įskaitinės čempionato rungtys vykdomos, jei jose pareiškia norą dalyvauti bent 3 duetai. Nesusirinkus
rungtyje trims dalyviams, organizatorius privalo informuoti atsiuntusius paraiškas dalyvius, kad rungtis nebus
vykdoma, ne vėliau nei kitą dieną po paskutinės paraiškų gavimo dienos. Atviros įskaitos vykdomos, jei jose
užsiregistravęs dalyvauti bent 1 duetas.
5.7. Startų skaičius:
Žirgas gali turėti vieną startą S lygio rungtyse.
Žirgas gali turėti du startus: vieną S lygio rungtyje, vieną M lygio rungtyje arba žemesnėje nei M lygis rungtyje.
Žirgas gali turėti du startus: M lygio rungtyse.
Žirgas gali turėti du startus: M lygio ir pasirinktoje žemesnėje rungtyje.
Žirgas gali turėti iki trijų startų testuose iki A ir A lygiuose.
Vienu žirgu gali startuoti du ir daugiau raitelių, priklausomai nuo to, kiek startų yra leidžiama turėti žirgui
konkrečiose rungtyse.
5.8. Čempionate gali varžytis ir užsienio raiteliai, tačiau jie varžosi tik dėl rungtyje įsteigtų daiktinių prizų –
čempiono titulas ir trofėjai gali atitekti tik Lietuvos atstovams. Užsienio raiteliai taip pat negali būti skaičiuojami
minimaliai 3 duetų kvotai čempionato kategorijoje užpildyti.
5.9. Visi Lietuvos raiteliai bei žirgai privalo turėti galiojančias LŽSF licencijas. Užsienio raiteliams licencijos
neprivalomos.
7.

PARAIŠKOS
Teikiamos per https://entry.equipe.com/ sistemą iki 2019/04/05
Starto ir rezultatų protokolai viešinami https://online.equipe.com/ arba Equipe mobiliojoje programėlėje.

8.

STARTO MOKESČIAI
25 eurai už vieną startą čempionato rungtyje ir 20 eurų už vieną startą atviros klasės rungtyje.
Starto mokesčiai mokami grynaisiais varžybų vietoje.

9.

GARDAI
Gardų užsakymo forma: https://docs.google.com/forms/d/1aKzll2EyK14x_TCmT0IoEzDBbfk0PYMjxzG_03DDHLQ/edit
Gardų kainos ir papildomos paslaugos
Gardas nuolatinėse arklidėse (kraikas – šiaudai)
Gardas nuolatinėse arklidėse (kraikas – pjuvenos)
Gardas nuolatinėse arklidėse (kraikas – šiaudai)
Gardas nuolatinėse arklidėse (kraikas – pjuvenos)
Šienas
Šienas
Pjuvenos
Šienainis
Elektra
Balninė
Papildomas gardas inventoriui
Gardo mokesčiai mokami iš anksto pavedimu:
VŠĮ “Visuomenės harmonizavimo parkas”

Nuo 12 iki 13 d.
Nuo 12 iki 13 d.
Tik 13 d.
Tik 13 d.
1 kidka
1 rulonas
1 pakas
1 pakas
Visoms varžyboms
Visoms varžyboms

40 Eur
50 Eur
20 Eur
25 Eur
5 Eur
35 Eur
8 Eur
10 Eur
20 Eur
30 Eur
20 Eur

Įmonės kodas: 300662117
Sąskaita: LT43 7044 0600 0604 5916
Paskirtyje prašome nurodyti raitelio ir žirgo vardus
Daugiau info dėl gardų ir pašarų: Rūta Morkūnaitė +370 670 48845, equestrian@harmonypark.lt
10. MANDATINĖ KOMISIJA, ŽIRGŲ PASAI, STARTO MOKESČIŲ APMOKĖJIMAS
Pateikti reikalingus dokumentus ir žirgų pasus veterinariniam patikrinimui bei sumokėti starto mokesčius galima
sekretoriate, likus valandai iki starto protokole numatytos varžybų pradžios ir varžybų metu atvykus.
Duetams, iš anksto nepateikusiems dokumentų patikrinimui ir nesumokėjusiems starto mokesčių, nebus leista
startuoti!
11. NUGALĖTOJŲ IŠAIŠKINIMAS IR APDOVANOJIMAS
Lietuvos dailiojo jojimo čempionate apdovanojami duetai šiose kategorijose:
Didysis ratas (nuo 16 m., t.y. ne jaunesni nei gimę 2003 m.)
Vidurinysis ratas (nuo 16 m., t.y. ne jaunesni nei gimę 2003 m.)
Mažasis ratas (nuo 16 m., t.y. ne jaunesni nei gimę 2003 m.)
Jaunimo grupė (18-21 m., t.y. gimę 2001-1998 m.)
Jaunių grupė (16-18 m., t.y. gimę 2003-2001 m.)
Jaunučių grupė (14-16 m., t.y. gimę 2005-2003 m.)
Poni žirgų grupė (12-16 m., t.y. gimę 2007-2003 m.)
Vaikų I grupė (12-14 m., t.y. gimę 2007-2005 m.)
Vaikų II grupė (12-14 m., t.y. gimę 2007-2005 m.)
Mėgėjų I grupė (nuo 22 m., t.y. ne jaunesni nei gimę 2000 m.)
Mėgėjų II grupė (nuo 22 m., t.y. ne jaunesni nei gimę 2000 m.)
Jaunų 4 m. žirgų grupė
Jaunų 5 m. žirgų grupė
Jaunų 6 m. žirgų grupė
Duetai turi pelnyti ne mažiau nei 62% rezultatą, kad būtų užskaitomas rezultatas čempionui nustatyti.
Čempionai ir prizininkai apdovanojami medaliais, taurėmis, rozetėmis. Čempiono žirgas – gūnia.
Atvirų įskaitų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami trofėjais, rozetėmis.
Apdovanojami 3 geriausi rungties duetai.
Rungties apdovanojimai vykdomi pasibaigus rungčiai, be žirgų, maniežo foje su pilna varžybine apranga.
VARŽYBŲ PRIZINIS FONDAS – 1500 eur.
Piniginiu prizu apdovanojama 25% rungties dalyvių, vadovaujantis žemiau pateikiama lentele. Jei rungtis
nevykdoma arba apdovanojama tik 1 vieta (pvz. rungtyje startuoja tik 3 duetai), neišmokėti prizai grįžta į prizinį
fondą ir padidina kitoms rungtims tenkančią sumą. Piniginiai prizai išmokami varžybų vietoje grynaisiais.
RUNGTIS/ĮSKAITA
Didysis prizas
Vidurinis prizas
Mažasis prizas
Jaunimas
Jauniai
6 metų žirgai
Atviras M lygis
Poni žirgai
Jaunučiai

Suma
150
135
120
120
105
105
90
90
75

I
75
70
60
60
55
55
45
45
40

II
45
40
35
35
30
30
25
25
20

III
30
25
25
25
20
20
20
20
15

RUNGTIS/ĮSKAITA
Mėgėjų II grupė
Atviras A lygis
5 metų žirgai
Vaikų II grupė
4 metų žirgai
Mėgėjų I grupė
Vaikų I grupė
Atviras E lygis (14)
Atviras E lygis (15)

Suma
75
75
75
60
60
45
45
45
45

I
40
40
40
30
30
20
20
20
20

II
20
20
20
20
20
15
15
15
15

12. VETERINARINIAI REIKALAVIMAI
1.

2.

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.
Už nustatytus pažeidimus gali būti taikomos ir kitos nuobaudos numatytos Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) atitinkamuose teisės aktuose.

III
15
15
15
10
10
10
10
10
10

3.

4.

VMVT įspėja ir pataria nenaudoti FEI pripažintų žirgų dopingo medikamentų ar maisto papildų. Bet
kuriose Lietuvoje vykstančiose varžybose, iš bet kurio startavusio žirgo, gali būti paimtas mėginys
dopingo kontrolei. Jei bus nustatyta, kad žirgui buvo naudojamas draudžiamas preparatas (bus rasta
dopingu laikoma medžiaga) žirgo savininkui gresia bauda, bei visų jo žirgo tyrimo išlaidų privalomas
kompensavimas. VMVT darydama išlygas tikisi iš sportininkų geros valios, drausmės, atsakingumo ir
tarpusavio supratimo.
Kiekvienas raitelis turi su savimi turėti užpildytą savo vežamo gyvūno važtaraštį, kurį gali pareikalauti
pateikti veterinarijos gydytojas varžybų vietoje.

13. TECHNINĖS SĄLYGOS IR LAIKAI
Varžybos ir apšilimas vykdomi uždarame manieže.
Varžybinė aikštė – 20x55 , gruntas – smėlis/tekstilė.
Apšilimas vyksta 15x18 m priešmaniežyje ir varžybinėje aikštėje (skiriama po 15 min. grupei po 4 duetus).
Dalyvių atvykimas: 2019/04/12 nuo 12 val. Varžybinė aikštė atvykimo dieną atvira treniruotėms iki 19 val.
14. KITOS PASTABOS
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Žirgas turi būti pažymėtas starto numeriu visuomet, kai yra išvedamas iš gardo.
Remiantis FEI taisyklėmis, užsegtas, tarptautinius ASTM/SEI saugumo standartus atitinkantis šalmas yra
privalomas varžybų ir treniruočių metu. Išimtis: 22 metų ir vyresni raiteliai, jojantys septynių metų ir
vyresnius žirgus, gali dėvėti cilindrą/katiliuką vietoj šalmo apšilimo ar varžybų metu (be pertraukos prieš
varžybas), įskaitant jojimą nuo arklidžių iki apšilimo teritorijos ir grįžimą į arklides. Šalmas pagamintas
cilindro pavidalu gali būti naudojamas tose pačiose situacijose kaip ir standartinis cilindras.
Su fraku galima joti tik nuo M lygio rungties.
Dėmesio – vaikai iki 12 m., norintys dalyvauti varžybose, privalo varžybų organizatoriui ar Lietuvos
žirginio sporto federacijai pateikti raštišką tėvų sutikimą (ir draudimą) dalyvauti varžybose bei numatyti
atsakingą asmenį, kuris juo rūpinsis varžybų metu. Taip pat vaikams iki 12 m. yra privalomos dėvėti
apsauginės liemenės apšilimo ir varžybų metu.
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.
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.
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.

15. APGYVENDINIMAS IR MAITINIMAS:
Varžybų metu veiks maitinimo punktas.
Dėl nakvynės kreiptis +370 (650) 98 012 arba el. paštu info@harmonypark.lt
Apgyvendinimo ir maitinimo išlaidas dengia patys dalyviai.

Č E M P I O N A T O P R O G R A M A:
Nr.

Testas

1

Nacionalinis testas
E-2

2

FEI Children
Preliminary test A

3

FEI Team test Children

4

FEI Preliminary test
Ponies

5

FEI Preliminary test
Juniors

6

FEI Preliminary test
Young riders

7

FEI Prix St Georges
test

8

FEI Intermediate I test

9

FEI Grand Prix test

10

Nacionalinis testas
E-2

11

FEI Team test Children

12

FEI Preliminary test
Juniors

13

FEI Team test Children

14

Nacionalinis testas
E-2

15

FEI Preliminary test A
Children

16

FEI Preliminary test
for 6 y.o. horses

17

FEI Preliminary test
for 5 y.o. horses

18

FEI Dressage test
for 4 y.o. horses

Detaliau
Vaikų I grupės čempionato įskaita
12-14 m. raiteliai, 6 m. ir vyresni žirgai.
Tik paprastos kamanos, stekas draudžiamas, pentinai neprivalomi (max. 3.5 cm), šalmas privalomas.
Vaikų II grupės čempionato įskaita
12-14 m. raiteliai, 6 m. ir vyresni žirgai.
Tik paprastos kamanos, stekas draudžiamas, pentinai neprivalomi (max. 3.5 cm), šalmas privalomas.
Jaunučių grupės čempionato įskaita
14-16 m. raiteliai, 6 m. ir vyresni žirgai.
Tik paprastos kamanos, stekas draudžiamas, pentinų ilgis max. 3.5 cm, šalmas privalomas.
Poni klasės žirgų čempionato įskaita
12-16 m. raiteliai, 6 m. ir vyresni poniai, kurių ūgis – iki 148 cm.
Tik paprastos kamanos, stekas draudžiamas, šalmas privalomas.
Jaunių grupės čempionato įskaita
16-18 m. raiteliai, 6 m. ir vyresni žirgai.
Paprastos arba laužtukinės kamanos, stekas draudžiamas, pentinai privalomi, šalmas privalomas.
Jaunimo grupės čempionatas
18-21 m. raiteliai, 7 m. ir vyresni žirgai. Paprastos arba laužtukinės kamanos, stekas draudžiamas.
Pentinai privalomi, šalmas privalomas 21 m. ir jaunesniems raiteliams.
Mažojo prizo suaugusiųjų čempionatas
16 m. ir vyresni raiteliai, 7 m. ir vyresni žirgai. Paprastos arba laužtukinės kamanos, stekas draudžiamas.
Pentinai privalomi, šalmas privalomas 21 m. ir jaunesniems raiteliams.
Vidurinio prizo suaugusiųjų čempionatas
16 m. ir vyresni raiteliai, 7 m. ir vyresni žirgai. Paprastos arba laužtukinės kamanos, stekas draudžiamas.
Pentinai privalomi, šalmas privalomas 21 m. ir jaunesniems raiteliams.
Didžiojo prizo suaugusiųjų čempionatas
16 m. ir vyresni raiteliai, 8 m. ir vyresni žirgai. Paprastos arba laužtukinės kamanos, stekas draudžiamas.
Pentinai privalomi, šalmas privalomas 21 m. ir jaunesniems raiteliams.
Mėgėjų I grupės čempionato įskaita
22 m. ir vyresni raiteliai, 4 m. ir vyresni žirgai.
Tik paprastos kamanos, stekas draudžiamas, pentinai neprivalomi. Šalmas privalomas jojant 4-6 m. žirgais.
Mėgėjų II grupės čempionato įskaita
22 m. ir vyresni raiteiliai, 5 m. ir vyresni žirgai.
Tik paprastos kamanos, stekas draudžiamas. Šalmas privalomas jojant 5-6 m. žirgais.
Atvira M lygio įskaita
12 m. ir vyresni raiteliai, 6 m. ir vyresni žirgai. Paprastos arba laužtukinės kamanos, stekas leidžiamas (max
120 cm), pentinai leidžiami. Šalmas privalomas 21 m. ir jaunesniems raiteliams bei jojant 6 m. žirgais.
Atvira A lygio įskaita
12 m. ir vyresni raiteliai. 12-14 m. raiteliai gali joti tik 6 m. ir vyresniais žirgais, vyresni – ir 5 metų žirgais.
Tik paprastos kamanos, stekas leidžiamas. Šalmas privalomas 21 m. ir jaun. Raiteliams bei jojant 5-6 m. žirgais
Atvira E lygio įskaita
4 m. ir vyresni žirgai. Raiteliai jojant 6 m. ir vyr. Žirgais – nuo 12 m.; jaunesniais – tik 16 m. ir vyresni. Tik
paprastos kamanos, stekas leidžiamas (max 120 cm), pentinai neprivalomi.
Šalmas privalomas 21 m. ir jaunesniems raiteliams bei jojant 4-6 m. žirgais.
Atvira E lygio įskaita
4 m. ir vyresni žirgai. Raiteliai jojant 6 m. ir vyr. Žirgais – nuo 12 m.; jaunesniais – tik 16 m. ir vyresni. Tik
paprastos kamanos, stekas leidžiamas (max 120 cm), pentinai neprivalomi.
Šalmas privalomas 21 m. ir jaunesniems raiteliams bei jojant 4-6 m. žirgais.
Jaunų 6 metų žirgų čempionato įskaita
6 m. žirgai, 12 m. ir vyresni raiteliai. Tik paprastos kamanos, stekas draudžiamas, pentinai privalomi, šalmas
privalomas
Jaunų 5 metų žirgų čempionato įskaita
5 m. žirgai, 16 m. ir vyresni raiteliai. Tik paprastos kamanos, stekas draudžiamas, pentinai privalomi, šalmas
privalomas
Jaunų 4 metų žirgų čempionato įskaita
4 m. žirgai, 16 m. ir vyresni raiteliai. Tik paprastos kamanos, stekas draudžiamas, pentinai neprivalomi,
šalmas privalomas

