LIETUVOS KONKŪRŲ ŽIEMOS ČEMPIONATO 2016
FINALAS
PROGRAMA
„Žagarės žirgynas“, Žagarė
2016 m. balandžio 23-24 d.
Varžybų puslapis http://www.equestrian.lt/
Paraiškas siųsti iki balandžio 20 d., el. p. info@equestrian.lt
Informacija dėl paraiškų, starto protokolų: el. p. info@equestrian.lt, tel. +37068757019.

Varžybų teisėjas – Inga Mikelsone (LAT)
Varžybų sekretorius – Raimonda Palionytė (LTU)
Varžybų laikmačio darbuotojas – Vaida Palionytė (LTU)
Varžybų vaizdo priemonės technikas – Henrikas Grigaliūnas (LTU)
Varžybų maršruto dizaineris – Ivo Mikelsons (LAT)
Varžybų prizinis fondas – 4000 Eur.

Svarbi informacija:


Čempionato finalo įskaitinėse rungtyse gali dalyvauti visi, nors vieną kvalifikacinį tašką turintys,
paraiškas pateikę duetai; atviros klasės konkūruose - visi norintys dalyvauti duetai.



Čempionato finalo rungtyse gali dalyvauti visi užsienio šalių raiteliai, tačiau jie rungiasi tik dėl prizų
konkrečiose rungtyse.



Čempionato finalo įskaitinėse rungtyse raiteliai startuoja reverso tvarka priklausomai nuo surinktų
čempionato taškų skaičiaus (mažiausiai taškų turintis raitelis startuoja pirmas).



Čempionato nugalėtojas ir prizininkai išaiškinami susumavus dviejų etapų geriausius rezultatus ir
finalinių varžybų rezultatą (finalinių varžybų taškai dauginami iš trijų, išskyrus išimtį nustatytą
Čempionato nuostatų 72.2.1 punkte).



Varžybose dalyvaujantys raiteliai ir žirgai privalo turėti LŽSF licencijas. Neturintiems licencijų,
dalyvauti nebus leista.



Vadovaujantis LŽSF Valdybos 2014 m. balandžio 4 d. nutarimu, netvarkingai užpildytos paraiškos bus
apmokestinamos papildomai. Taip pat taikoma sankcija - jeigu paraiška pateikta netvarkingai, starto
mokesčiai – dvigubi ir duetas startuoja starto protokolo pirmosiose pozicijose (priekyje).
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Starto mokesčiai mokami iš anksto (ne vėliau nei 2016 04 20) pavedimu į LŽSF banko sąskaitą:

Lietuvos žirginio sporto federacija
LT48 7300 0100 9419 9869
AB Swedbank


Pavėlavus pervesti starto mokestį iki nurodytos datos, reikia siųsti tai patvirtinantį banko išrašą el. paštu
info@equestrian.lt



Starto mokesčiai dvigubinami, jei iki nurodytos dienos, į LŽSF sąskaitą nėra pervesti startuojančių žirgų
starto mokesčiai, tačiau juos bus galima susimokėti vietoje (dvigubus).



DĖMESIO!
Tiems čempionato grupių duetams, kurie yra surinkę daugiausiai kvalifikacinių taškų prieš tai
buvusiuose etapuose, tačiau nedalyvauja finaliniame etape, čempionų ir čempionato prizininkų
piniginiai prizai išmokėti nebus. Tai reiškia, kad visiems duetams, galimai tapsiantiems čempionatinių
grupių čempionais ir prizininkais, dalyvauti finaliniame etape būtina.

Kita informacija:
1. Gardo kaina – 15 Eur/ dienai (plius PVM). Gardo kaina penktadienis–sekmadienis – 30 Eur (plius PVM),
gardo kaina šeštadienis-sekmadienis – 30 Eur (plius PVM). Gardų kiekis ribotas. Pirmiausia bus rezervuojami
gardai tiems žirgams, kurie atvyksta penktadienį ir išvyksta sekmadienį. Gardų rezervacija – nurodant poreikį
paraiškoje (iki 2016 04 20). Už gardus mokama varžybų vietoje.
2. Žirginio transporto priemonės prisijungimas prie elektros – 15 Eur parai.
3. Yra galimybė apsigyventi šalia arklidžių esančiuose kambariuose. Lovos kaina – 10 eur/nakčiai. Tualetas ir
dušas bendras koridoriaus gale. Užsakyti kambarius reikėtų iš anksto (iki 2016 04 20), apie poreikį nurodant
paraiškoje. Dėl kambarių apmokėjimo – grynais varžybų vietoje.
Atsakomybė
1. 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 vagystes, kitus praradimus, tiek varžybų metu,
tiek ir kitu laiku.
2. Prieš savininkus, varžybų dalyvius, arklius ir arklininkus nei organizatoriai, nei bet koks kitas asmuo,
organizatorių pasamdytas, nebus atsakingas už fizinę arba materialinę žalą, nelaimingus atsitikimus ar ligas,
kuriuos gali patirti savininkai, varžybų dalyviai, arkliai ir arklininkai bet kokiomis aplinkybėmis, varžybų zonos
viduje (aikštėje, trasoje) ar už jos, nesvarbu, kada tokie kiltų – prieš varžybas, varžybų metu ar po varžybų.
3. Prieš trečiuosius asmenis:
3.1 Kiekvienas dalyvis, savininkas ar arklininkas 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.
4. Organizatoriai atleidžiami nuo bet kokios atsakomybės už aukščiau išvardintas išlaidas.
2016 04 22 (šeštadienis) 20:00 val. vidiniame arklidžių kieme bus rengiama vakaronė. Raiteliams įėjimas
nemokamas, visiems kitiems įėjimo kaina – 15 Eur.
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Manieže griežtai draudžiama rūkyti.
Treniruotėms skirtas laikas manieže: balandžio 22 d. (penktadienį) 15:00-18:00 val. Balandžio 23 d.
(šeštadienį) po varžybų bus skirta 1,5 val.
Organizatorius: Lietuvos žirginio sporto federacija, S.k. „Miražas“
Papildoma informacija: Raimonda Palionytė el. p. info@equestrian.lt, tel. +37068757019

3

I DIENA (šeštadienis)
2016 m. balandžio 23 d.

Veterinarinė – mandatinė komisija iki 8:50 val.
Varžybų pradžia: 9:30 val.

Konkūras Nr. 1 Atvira klasė „Dviejų fazių konkūras“
FEI Art.: 274.5.6 (su galimybe šokti antrą fazę), dviejų fazių konkūras.
Kliūčių aukštis: 100 cm.
Starto mokestis: 15 Eur.
Apdovanojami ir apdovanojimui kviečiami konkūro nugalėtojas ir prizininkai (I – V vietos).
Prizinis fondas: 110 Eur (I – 35 Eur, II - 25 Eur, III - 20 Eur, IV - 15 Eur, V - 15 Eur).

Konkūras Nr. 2 Poni klasės žirgai
FEI Art.: 238.2.2, konkūras su persirungimu pagal lentelę A.
Kliūčių aukštis: 80 – 90 cm.
Starto mokestis: 15 Eur.
Apdovanojami konkūro Poni klasės žirgų užskaitos nugalėtojas ir prizininkai (I – III vietos).
Prizinis fondas: 60 Eur (I – 30 Eur, II – 20 Eur, III - 10 Eur).
Kartu apdovanojami Čempionato Poni klasės žirgų užskaitos čempionas, II ir III vietų prizininkai:
Poni klasės žirgų užskaita: I vieta – 40 Eur, II vieta – 30 Eur, III vieta – 20 Eur.

Konkūras Nr. 3 Vaikai, jaunučiai, jauniai (trys užskaitos)
FEI Art.: 238.2.2, konkūras su persirungimu pagal lentelę A.
Kliūčių aukštis 85-90 cm (vaikams), 105 – 110 cm (jaunučiams), 120 – 125 cm (jauniams).
Starto mokestis: 15 Eur.
Apdovanojami konkūro Vaikų, Jaunučių ir Jaunių užskaitų nugalėtojai ir prizininkai (I - V vietos).
Prizinis fondas kiekvienai užskaitai po: 110 Eur (I – 35 Eur, II - 25 Eur, III - 20 Eur, IV - 15 Eur, V - 15 Eur).
Kartu apdovanojami Čempionato Vaikų, Jaunučių ir Jaunių užskaitų čempionai, II ir III vietų prizininkai:
Vaikų užskaitai: I vieta – 40 Eur, II vieta – 30 Eur, III vieta – 20 Eur.
Jaunučių užskaitai: I vieta – 100 Eur, II vieta – 70 Eur, III vieta – 50 Eur.
Jaunių užskaitai: I vieta – 100 Eur, II vieta – 70 Eur, III vieta – 50 Eur
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Konkūras Nr. 4 Raiteliai Mėgėjai I ir II grupė (dvi užskaitos)
FEI Art.: 238.2.2, konkūras su persirungimu pagal lentelę A.
Kliūčių aukštis: 80 – 90 cm (I grupė), 115 – 120 cm (II grupė).
Starto mokestis: 15 Eur.
Apdovanojami konkūro Mėgėjų I ir II grupių užskaitų nugalėtojai ir prizininkai (I - V vietos).
Prizinis fondas: 110 Eur (I – 35 Eur, II - 25 Eur, III - 20 Eur, IV - 15 Eur, V - 15 Eur).
Kartu apdovanojami Čempionato Mėgėjų I ir II grupių užskaitų čempionai, II ir III vietų prizininkai.
Mėgėjų I grupės užskaitai: I vieta – 100 Eur, II vieta – 70 Eur, III vieta – 50 Eur.
Mėgėjų II grupės užskaitai: I vieta – 100 Eur, II vieta – 70 Eur, III vieta – 50 Eur.

Konkūras Nr. 5 Lietuvos Konkūrų Žiemos Čempionato 2015, Suaugusiųjų ir jaunimo raitelių (bendra
užskaita) greičio ir vikrumo konkūras su alternatyviomis kliūtimis.
FEI Art. 263; lentelė C – Art. 239.
Pirmos dienos Suaugusiųjų ir jaunimo raitelių (bendra užskaita) Čempionato finalo rungtis, skiriamas
dvigubas koeficientas (kvalifikaciniai taškai dauginami iš 2).
Kliūčių aukštis: 130 cm (jaunimui), 135 cm (suaugusiems).
Starto mokestis: 25 Eur.
Apdovanojimui kviečiami Suaugusiųjų ir jaunimo užskaitos nugalėtojas ir prizininkai (I - V vietos).
Prizinis fondas: 400 Eur (I – 150 Eur, II - 100 Eur, III - 70 Eur, IV - 50 Eur, V - 30 Eur).

Po konkūro 30 min. pertrauka iki treniruočių manieže. Treniruotėms skiriama 1,5 val.
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II DIENA (sekmadienis)
2016 m. balandžio 24 d.

Veterinarinė – mandatinė komisija iki 9:30 val.
Varžybų pradžia: 9:30 val.

Konkūras Nr. 6 Atvira klasė „Švara + laikas“ konkūras
FEI Art.: 238.2.1
Kliūčių aukštis: 110 cm.
Starto mokestis: 15 Eur.
Apdovanojimui kviečiami konkūro nugalėtojas ir prizininkai (I – V vietos).
Prizinis fondas: 110 Eur (I – 35 Eur, II - 25 Eur, III - 20 Eur, IV - 15 Eur, V - 15 Eur).

Konkūras Nr. 7 Jauno žirgo konkūras (4 – 5 m. bendra užskaita)
FEI Art.: 238.2.2, konkūras su persirungimu pagal lentelę A.
Kliūčių aukštis 105 – 110 cm (4 m. žirgams), 110 – 115 cm (5 m. žirgams).
Starto mokestis: 15 Eur.
Apdovanojami konkūro 4 - 5 m. žirgų užskaitos nugalėtojas ir prizininkai (I - V vietos).
Prizinis fondas: 110 Eur (I – 35 Eur, II - 25 Eur, III - 20 Eur, IV - 15 Eur, V - 15 Eur).
Kartu apdovanojami Čempionato 4 - 5 m. žirgų užskaitos čempionas, II ir III vietų prizininkai:
Jauno žirgo (4-5 m.) užskaita: I vieta – 100 Eur, II vieta – 70 Eur, III vieta – 50 Eur.

Konkūras Nr. 8 Jauno žirgo konkūras (6 – 7 m. bendra užskaita)
FEI Art.: 238.2.2, konkūras su persirungimu pagal lentelę A.
Kliūčių aukštis: 120 – 125 cm (6 m. žirgams), 125 – 130 cm (7 m. žirgams).
Starto mokestis: 15 Eur.
Apdovanojami konkūro 6 - 7 m. žirgų užskaitos nugalėtojas ir prizininkai (I - V vietos).
Prizinis fondas: 110 Eur (I – 35 Eur, II - 25 Eur, III - 20 Eur, IV - 15 Eur, V - 15 Eur).
Kartu apdovanojami Čempionato 6 - 7 m. žirgų užskaitos čempionas, II ir III vietų prizininkai:
Jauno žirgo (6-7 m.) užskaita:: I vieta – 100 Eur, II vieta – 70 Eur, III vieta – 50 Eur.
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Konkūras Nr. 9 Lietuvos konkūrų žiemos čempionato 2015 finalo Taurės konkūras, finalinė rungtis.
Suaugusieji raiteliai ir jaunimas (bendra užskaita).
Dviejų ratų konkūras, FEI Art. 273.2.1, 3.4.1 ir 4.3.
Pirmas ratas – Lentelė A pagal laiką, antras ratas – Lentelė A pagal laiką.
Raiteliai pirmame rate startuoja reverso tvarka pagal susumuotus Čempionato etapų ir finalo pirmos dienos
rezultatus (mažiausiai kvalifikacinių taškų surinkęs raitelis startuoja pirmas).
Raiteliai antrame rate startuoja reverso tvarka pagal pirmame rate surinktus baudos taškus ir laiką.
Konkūro nugalėtojas nustatomas susumavus pirmo ir antro ratų baudos taškus ir pagal laiką antrame rate.
Antros dienos Suaugusiųjų ir jaunimo raitelių (bendra užskaita) Čempionato finalo rungtis, skiriamas trigubas
koeficientas (kvalifikaciniai taškai dauginami iš 3).
Kliūčių aukštis: 130 cm – 135 cm (Jaunimui), 135 cm – 140 cm (Suaugusiems)
Starto mokestis: 25 Eur.
Apdovanojami konkūro Suaugusiųjų ir Jaunimo užskaitos nugalėtojas ir prizininkai (I - V vietos).
Prizinis fondas: 400 Eur (I – 150 Eur, II - 100 Eur, III - 70 Eur, IV - 50 Eur, V - 30 Eur).
Kartu apdovanojami Čempionato Suaugusiųjų ir Jaunimo užskaitos čempionas, II ir III vietų prizininkai:
Čempionato Suaugusiųjų ir Jaunimo užskaita: I vieta – 400 Eur, II vieta – 300 Eur, III vieta – 170 Eur.

Generaliniai rėmėjai:

Rėmėjai:
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