Varžybų nuostatai ir programa

Atviras Lietuvos jojimo trikovės čempionatas ir
„Baltic Cup“
2015
2015 m. rugsėjo mėn. 25- 27d.
Bendra informacija
Rengiamos varžybos

Atviras Lietuvos jojimo trikovės čempionatas
2015
“Baltic Cup”

Varžybų data
Varžybų vieta

2015 m. rugsėjo mėn. 25-27 d.
Trakininkų k., Butrimonių sen, Alytaus raj.

Vykdomi lygiai

Pradinukų lygis CNC70, Lengvas lygis CNC 90,
Vidutinis lygis CNC 100, Sunkus lygis CNC1*

Organizatoriai
Petro Bočkaus ūkininko ūkis

email: petras.bockus@gmail.com;
tel: +37069927998 Petras Bočkus
tel.: +370 600 22056 Rūta Undzėnaitė

Zigmanto Šarkos žirginio sporto klubas
Lietuvos žirginio sporto federacija

email.:info@equestrian.lt

Teisėjų komanda
Varžybų direktorius
Maniežinio jojimo teisėjai

Petras Bočkus
Malle Einaste (EST), Daiva Pakuliene (LTU),
Ruta Saboniene (LTU)

Vyriausias varžybų teisėjas
Kroso dizaineris
Techninis delegatas
Varžybų sekretoriatas

Malle Einaste
Petras Bočkus
Malle Einaste
Malgorzata Odyniec, Andrius Undzėnas

Organizatoriai ir Vyriausioji teisėjų kolegija atsako dėl varžybų organizavimo ir pravedimo. Organizatoriai ir Vyriausioji
teisėjų kolegija pasilieka sau teisę daryti pakeitimus varžybų programoje.

Dalyviai
Dalyvių skaičius

Neribojamas

Žirgų skaičius dalyviui

Neribojamas
Raiteliai dalyvaujantys Lietuvos čempionate turi
pasirinkti įskaitinį žirgą, su kuriuo pretenduoja
laimėti Lietuvos čempiono titulą.

Sunkus lygis CNC1*

Lietuvos čempionato suaugusių užskaita
„Baltic Cup“ suaugusių užskaita

Vidutinis lygis CNC100

Lietuvos čempionato jaunimo užskaita (iki 21
metų)
„Baltic Cup“ jaunimo užskaita
Atvira klasė

Lengvas lygis CNC90

Lietuvos čempionato jaunių užskaita ( iki 18 metų)
„Baltic Cup“ jaunių užskaita
Atvira klasė

Pradinukų lygis CNC70

Lietuvos čempionato poni klasės žirgų užskaita
„Baltic Cup“ poni klasės žirgų užskaita
Atvira klasė

Varžybų laikas
Arklidės atidaromos

Rugsėjo 24 d. 9:00 val.

Mandatinė komisija

Rugsėjo 25 d. 9:00 val.

Dailiojo jojimo pirmo raitelio startas

Rugsėjo 25 d. 11:00 val.

Pirmojo raitelio startas kroso rungtyje

Rugsėjo 26 d. 12:00 val.

Žirgų išvedimas

Rugsėjo 27 d. 9:00 val.

Pirmo raitelio startas konkūro rungtyje

Rugsėjo 27 d. 11:00 val.

Varžybų apdovonijimas

60 min. po paskutinio raitelio starto

Dailiojo jojimo testai
Lengvas lygis(CNC 90)

Patvirtinta NJTF schema

Vidutinis lygis(CNC 100)

FEI 2005 1* test A

Pradinukų lygis (CNC 70)

L lygio (CNC 90) NJTF schema

Sunkusis lygis (CNC 1*)

FEI 2015 1* test B

Kroso ir konkūro nuostatų lentelė

Krosas

CNC1*

CNC100

CNC90

CNC70

Judėjimo greitis

500-520 m/min

490-510 m/min

Distancijos ilgis
Maksimalus kliūčių skaičius
Maksimalus šuolių skaičius
Maksimalus fiksuotų kliūčių aukštis
Maksimalus žabų aukštis
Maksimalus plotis kliūties
aukščiausiame taške
Maksimalus kliūties plotis apatinėje
dalyje
Maksimalus atviro griovio plotis
Maksimalus žemėjimas šokant
žemyn
Konkūras

2800-3400 m
25
32
110 cm
130 cm
140 cm

2400-3000 m
20
24
100 cm
120 cm
110 cm

470-490
m/min.
1800-2300
15
18
90 cm
110 cm
100 cm

450-470
m/min.
1200-1500
15
17
70 cm
100 cm
80 cm

210 cm

180 cm

150 cm

140 cm

280 cm
160 cm

180 cm
140 cm

120 cm
120 cm

100 cm
50 cm

CNC1*

CNC100

CNC90

CNC70

Kliūčių aukštis iki
Distancija iki
Judėjimo greitis m/s
Šuolių skaičius iki
Varžybų aikštė (matmenys, gruntas)
žolė
Apšilimo aikštė (matmenys,
gruntas) žolė

115 cm
600
350
13
60x60 m

105 cm
500
300
12
60x60 m

95 cm
400
300
12
60x60 m

75 cm
400
300
11
60x60 m

60x60 m

60x60 m

60x60 m

60x60 m

Kvietimas ir leidimas dalyvauti trikovės varžybose
Trikovėje gali dalyvauti žirgai nuo 5 m. amžiaus. Pradinukų lygyje (CNC70 ) gali dalyvauti žirgai nuo
4 m.
Visi dalyviai privalo turėti kvalifikacijas pagal NJTF patvirtintas taisykles. Dalyviai neturintys
kvalifikacijos nebus priimami, o šiai aplinkybei išaiškėjus varžybų metu arba po jų duetas bus iškart
eliminuotas, o rezultatas anuliuotas.
Privaloma turėti galiojančias LŽSF licencijas.

Paraiškos ir startiniai mokesčiai
Galutinės paraiškos
Starto mokestis žirgui
Gardų nuoma
Paraiškos siunčiamos

2011 m. Liepos 18d.
Lengvas lygis Vidutinis
Pradinukų
Sunkus
lygis
lygis
lygis
40 eur
50 eur
40 eur
60 eur
40eur visoms varžyboms
undziuke@yahoo.com su kopija info@equestrian.lt

Veterinariniai reikalavimai:
Žirgai turi turėti galiojančius pasus, sutvarkytus pagal Lietuvos Respublikos veterinarinarinius
reikalavimus.
Atsakomybė:
Organizacinis komitetas neprisiima 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 tiek, kiek tai įpareigoja daryti LR
įstatymai ir kiti teisės aktai. Žala žirgams, treneriams, inventoriui, arklidžių priedams ir kitam turtui
(įskaitant vagystes ar nuostolius) nebus organizacinio komiteto atsakomybėje. Rekomenduojame nuo
minėtų faktorių apsidrausti.

Draudimas:
Visi savininkai ir sportininkai yra asmeniškai atsakingi už žalą tretiesiems asmenims, kurie sukėlė
patys, jų darbuotojai, agentai ar jų žirgai. Dėl to jiems patartina įsigyti trečiųjų šalių draudimą, pilnai
padengianti dalyvavimą žirginio sporto rungtyse šalies ribose ir užsienyje ir turėti šį polisą galiojantį.
Varžybų dalyviai apdovanojami diplomais, taurėmis ir rozetėmis.
Jūsų žirgų gerovei ir organizatorių darbo palengvinimui, prašome, paraiškas dėl gardų atsiųsti kuo
anksčiau, nelaukiant paskutinės paraiškų atsiuntimo dienos.

Organizatoriai: LŽSF, Petro Bočkaus ūkis, Zigmanto šarkos žirginio sporto klubas

