VARŽYBŲ PROGRAMA
Jusaičių km, Bubių sen., Šiaulių raj.
2018 08 04 d.
Varžybų pradžia: 9:00 val.
Konkūras Nr. 1. Bubių seniūno taurė. Art.238.2.1. Kliūčių aukštis 90 – 100 cm. Prizinis fondas - 420
€ (120-100-80-60-40-20). Rėmėjų dovanos. Starto mokestis 20 €.
Konkūras Nr. 2. „Jusaičių žirgai“ taurė. Art.238.2.1. Kliūčių aukštis 100-110 cm. Prizinis fondas –
420 €. (120-100-80-60-40-20). Rėmėjų dovanos. Starto mokestis 20 €.
Konkūras Nr. 3 – Viešbučio „Šaulys“ taurė. Art.274.5.6. Kliūčių aukštis 110- 120 cm. Prizinis fondas
– 500 €. (140-110-90-70-50-40). Rėmėjų dovanos. Starto mokestis 20 €.
Konkūras Nr. 4. Lietuvos taurė + Komandinė užskaita. Art. 273.3.3.; 273.4.3. Konkūras su dviem
ratais. Pirmas ratas – 130 cm, o antras ratas – 135 cm. Komandą sudaro 4 duetai, užskaitomi geriausi trijų
duetų rezultatai. Vienas raitelis gali atstovauti keletą komandų su skirtingais žirgais.
Dėmesio! Konkūras vykdomas pagal dviejų ratų konkūro taisykles, komandinė užskaita yra papildoma.
Lietuvos taurės prizinis fondas – 1200 € (400-250-200-150-100-100).
Komandinio konkūro prizinis fondas – 900 € (I – 400, II – 300, III – 200). Rėmėjų dovanos.
Starto mokestis 30 €.
Konkūras Nr. 5. Generalinio rėmėjo taurė. Art.:269.5. Didėjančio sunkumo tvarka su Jokeriu. Kliūčių
aukštis 110-120 cm. J - 125 cm. Prizinis fondas - 600 € (150-130-110-90-70-50). Rėmėjų dovanos.
Starto mokestis 20 €.

BENDRAS VARŽYBŲ PRIZINIS FONDAS: 4040 EUR

VARŽYBŲ NUOSTATAI
I.

ORGANIZATORIUS/VYKDYTOJAS
Asociacija „Jusaičių žirgai“, Lietuvos žirginio sporto federacija.

II.

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1. Populiarinti žirginį sportą Lietuvoje.
2. Gerinti raitelių sportinį meistriškumą.
3. Išaiškinti geriausius raitelius.

III.

PARAIŠKOS IR STARTINIAI MOKESČIAI

Paraiškos siunčiamos iki rugpjūčio 02 d. 17:00val. adresu: alvija.grazulyte@gmail.com.
Paraiškos formą galite rasti www.equestrian.lt, www.equipro.lt
Lietuvos sportininkai privalo turėti galiojančias raitelio licencijas, žirgai – žirgo licencijas (pagal
LŽSF nustatytus reikalavimus), kitų šalių raiteliai startuoja be licencijų. Raiteliui
rekomenduojama turėti galiojantį gyvybės draudimo polisą.
IV.

VETERINARINIAI REIKALAVIMAI

Žirgai privalo būti registruoti ir tvarkingus nacionalinius arba galiojančius tarptautinius
pasus. Pasuose turi būti atžymos apie gripo vakcinaciją ir atlikti visus kraujo tyrimus – pagal
LR galiojančius veterinarinius reikalavimus.
V.

BENDROSIOS TAISYKLĖS



Starto protokolai gali būti koreguojami likus ne mažiau kaip 30 min. iki konkūro
pradžios.



Gali dalyvauti visi Lietuvos ir užsienio šalių raiteliai. Raiteliai iki 16 metų (ir šiais metais
sukankant 16 m.) varžybose privalo dėvėti apsaugines liemenes.



Tuo pačiu žirgu gali startuoti daugiau nei vienas raitelis viename ar keliuose konkūruose.

Organizatoriaus teisė


Organizatorius pasilieka išimtinę teisę, suderinęs su Teisėjais, priklausomai nuo
aplinkybių, varžybų metu ar prieš jas keisti šiuos nuostatus;



Varžybų dalyvių užsiregistravimas reiškia jų sutikimą su varžybų nuostatų ir kiekvienos
jų dalių sąlygomis, ir aiškiai reiškia 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.


VI.

ATSAKOMYBĖ

Organizatorius ar kitas jo pasamdytas asmuo nėra atsakingas už fizinę ar materialinę žalą,
nelaimingus atsitikimus ar ligas, kuriuos gali patirti varžybų dalyviai (žirgai, savininkai,
sportininkai, grumai) bet kokiomis aplinkybėmis varžybų vietoje (aikštėje ar už jos ribų)
nesvarbu, kada tokie atsitikimai įvyktų – prieš varžybas, varžybų metu ar po jų.
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 metu, varžybų zonoje ar už
jos ribų.

