PROGRAMA IR NUOSTATAI

"LIETUVOS KAIMO SPORTO IR KULTŪROS ASOCIACIJOS NEMUNAS“ IR
„MAGRĖS BALDAI“ MĖGĖJŲ 2022 TAURĖS JOJIMO VARŽYBOS
I.

VARŽYBŲ INFORMACIJA

VIETA:

JSK „Civinskų žirgai“, Vilniaus raj. Raudondvario km.

DATA:

2022 08 13

ŠALIS:

LTU

UŽDAROS PATALPOS:

LAUKO AIKŠTĖ:

LTU-CH
LTU-3*
LTU-2*
LTU-1*

II.

VARŽYBOS VYKDOMOS PAGAL:

✓ FEI bendruosius nuostatus (2021 m. redakcija);
✓ LŽSF etikos taisykles (patvirtintas 2020.12.10) ;
✓ LR veterinarinius reikalavimus ;
✓ FEI Anti-dopingo taisykles sportininkams (ADHRA) (aktuali redakcija) ;
✓ FEI konkūrų taisykles (2021 m. redakcija).
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III.

FEI ELGESIO KODEKSAS ŽIRGO GEROVEI UŽTIKRINTI

FEI reikalauja, kad visi asmenys susiję su tarptautiniu jojimo sportu laikytųsi FEI Elgesio kodekso ir vadovautųsi nuostata, kad
žirgo gerovė yra pati svarbiausia. Žirgo gerovė niekada negali likti antraeilė dėl konkurencijos ar komercijos įtakos. Itin svarbu
atsižvelgti į šiuos punktus:
1.

Bendra gerovė:
a) Tinkama žirgų priežiūra
Laikymo sąlygos bei šėrimas turi atitikti aukščiausius žirgų priežiūros standartus. Žirgai visada turi būti aprūpinti švariu ir kokybišku
šienu, pašaru bei vandeniu.
b) Treniravimo metodai
Žirgai atitinkamose disciplinose gali būti treniruojami tik atitinkančiais jų fizinį pajėgumą bei subrendimo lygį metodais. Negalima
naudoti jokių neleistinų, žiaurių ar baimę keliančių treniravimo metodų.
c) Kaustymas bei inventorius
Kanopų priežiūra bei kaustymas privalo atitikti aukščiausius standartus. Inventorius turi būti pagamintais ir pritaikytas, taip, kad
būtų išvengta skausmo ar sužalojimų.
d) Transportavimas
Transportavimo metu žirgai turi būti tinkamai apsaugoti nuo sužalojimų bei kitų pavojų sveikatai. Transporto priemonės turi būti
saugios, gerai vėdinamos ir prižiūrimos, reguliariai dezinfekuojamos ir vairuojamos kompetentingo personalo. Žirgai visą laiką turi
būti prižiūrimi kompetentingų prižiūrėtojų.
e) Tranzitas
Visos kelionės turi būti planuojamos atsakingai, žirgams reguliariai turi būti suteikiamos pertraukos pailsėti, kurių metu jie
aprūpinami pašaru bei vandeniu, pagal galiojančias FEI rekomendacijas.

2.

Tinkama fizinė būklė dalyvauti varžybose:
a) Tinkama fizinė būklė ir kompetencija
Varžybose gali dalyvauti tik fiziškai parengti žirgai ir patvirtintos kompetencijos sportininkai. Žirgai privalo turėti tinkamas
pertraukas pailsėti tarp treniruočių ir varžybų; po kelionių turėtų būti suteikiamas papildomas poilsis.
b) Sveikatos būklė
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Nė vienas žirgas, kurio fizinė būklė yra laikoma netinkama, negali dalyvauti ar tęsti dalyvavimo varžybose, kilus abejonėms, būtina
kreiptis į veterinarijos gydytoją.
c) Dopingas ir vaistai
Bet kokie veiksmai ar ketinimai vartoti dopingą ar piktnaudžiauti vaistais yra laikomi rimta gerovės problema ir nebus toleruojami.
Po veterinarinio gydymo turi praeiti pakankamai laiko iki varžybų, kad žirgas galėtų visiškai atsistatyti.
d) Chirurginės procedūros
Turi būti draudžiamos bet kokios chirurginės procedūros pavojingos varžybose dalyvaujančio žirgo gerovei ar kitų žirgų ir/ar
sportininkų saugumui.
e) Kumelingos/neseniai atsivedusios kumeliukus kumelės
Po ketvirtojo nėštumo mėnesio ar esančios kartu su kumeliuku kumelės negali dalyvauti varžybose.
f) Netinkamas pagalbinių priemonių naudojimas
Netinkamas elgesys su žirgu, naudojant natūralias ar dirbtines pagalbines priemones (pvz.: stekas, pentinai ir kt.), nėra
toleruojamas.
3.

Varžybos neturi kenkti žirgo gerovei:
a) Varžybų teritorija
Žirgus galima treniruoti ir su jais varžytis tik ant tam pritaikytų ir saugių paviršių. Visos kliūtys bei varžybų sąlygos turi būti
parengtos atsižvelgiant į žirgo saugumą.
b) Gruntas
Visų teritorijų, kuriose žirgai vaikšto, yra treniruojami ar dalyvauja varžybose gruntas turi būti įrengtas bei prižiūrėtas taip, kad
sumažėtų sužeidimus galinčių sukelti veiksnių.
c) Ekstremalios oro sąlygos
Varžybos negali būti vykdomos ekstremaliomis oro sąlygomis, kurios gali sukelti grėsmę žirgo gerovei ar saugumui. Turi būti
sudarytos sąlygos žirgams tinkamai atvėsti po dalyvavimo rungtyje.
d) Arklidės varžybose
Arklidės turi būti saugios, higieniškos, patogios, gerai vėdinamos bei pakankamo dydžio atsižvelgiant į žirgo veislę bei sudėjimą.
Vanduo bei vietos skirtos plovimui turi būti nuolatos prieinamos.
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4.

Humaniškas elgesys su žirgais:
a) Veterinarinis gydymas
Varžybų metu visada turi būti prieinama veterinarinė priežiūra. Jeigu varžybų metu žirgas susižeidžia ar yra išsekęs, sportininkas
turi sustabdyti savo pasirodymą ir leisti veterinarui atlikti apžiūrą.
b) Nukreipimas į centrus
Esant reikalui, žirgai turi būti paimami greitosios pagalbos transporto bei nugabenami į artimiausią atitinkamą gydymo centrą
tolimesnei apžiūrai bei gydymui. Susižeidusiems žirgams prieš transportavimą turi būti suteikiama visa būtinoji pagalba.
c) Sužeidimai varžybų metu
Varžybų metu patirtų sužeidimų dažnis turi būti stebimas. Grunto paviršiaus būklė, rungčių dažnumas ir visi kiti rizikos veiksniai
turi būti atidžiai ištirti, siekiant nustatyti, kaip būtų galima sumažinti sužeidimų skaičių.
d) Eutanazija
Jeigu sužeidimai yra pakankamai sunkūs, remiantis humaniškomis paskatomis, veterinarijos gydytojui gali tekti kuo skubiau atlikti
eutanaziją, kurios vienintelis tikslas – sumažinti kančias.
e) Sportinės karjeros pabaiga
Su dalyvavimą varžybose baigusiais žirgais turi būti elgiamasi palankiai ir humaniškai.

5.

Švietimas:
FEI primygtinai ragina visus, su žirginiu sportu susijusius asmenis, siekti aukščiausių išsilavinimo standartų varžybose
dalyvaujančių žirgų priežiūrai svarbiose srityse.
Šis elgesio kodeksas dėl žirgų gerovės gali būti nuolat atnaujinamas, todėl visos išreikštos nuomonės yra vertinamos. Ypatingas
dėmesys bus skiriamas naujų tyrimų rezultatams, todėl FEI skatina tolimesnį finansavimą bei paramą gerovės studijoms.
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IV. BENDROJI INFORMACIJA
I. Tikslai ir uždaviniai:
1. Populiarinti jojimo sportą Vilniaus rajone.
2. Kelti raitelių sportinį meistriškumą.
II. Varžybų laikas ir vieta:
Varžybos vykdomos 2022 08 13 dieną, 10.00 val., Vilniaus rajone, Raudondvario km., jojimo klubo „Civinskų žirgai“ teritorijoje.
III. Varžybų dalyviai ir vykdytojai:
Varžybas vykdo jojimo sporto klubas „Civinskų žirgai“ kolektyvas.
IV. Vadovavimas:
1. Varžybų vyr. teisėjas Vaida Palionytė. Varžybų stiuardas Kotryna Meilutė. Stiuardo padėjėjas Liudvika
Griciūtė. OFICIALŪS ASMENYS :
Nr.

Funkcijos

Vardas Pavardė

1

Vaida

Vaida Palionytė

LTU

NF

2

Stiuardas

Kotryna Meilutė

LTU

3

Maršrutų dizaineris

Vincas Civinskas

LTU

Lygis

Kontaktai

FEI Level 1

2. Apdovanojimas : Kiekvienoje rungtyje į apdovanojimus bus kviečiami trysi geriausi duetai. Nugalėtojas apdovanojamas taure, i

prizines vietas užėmę žirgai apdovanojami rozetėmis.
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V.

DALYVIŲ SKAIČIUS

Sportininkų skaičius:

nenurodyta

Žirgų skaičius sportininkui:

nenurodyta

Žirgui leidžiama startuoti:

3 startai

VI. PARAIŠKOS
•

Paraiškas siųsti elektroniniu paštu juratecivinskaite@yahoo.com

1. PARAIŠKŲ TEIKIMO TERMINAI IR MOKESČIAI:
PARAIŠKOS TURI BŪTI TEIKIAMOS:
Paskutinė paraiškų teikimo data:

11/08/2022

STARTO MOKESČIAI:
Starto mokestis atvirose klasėse 15 EUR, Nr.1; Nr.2 - 10 EUR. I, II kategorijos mėgėjų
startai po 10 EUR.
Starto mokesčiai mokami varžybų vietoje.
2. NEATVYKIMAI/VĖLYVAS PARAIŠKŲ ATŠAUKIMAS :
Papildomi mokesčiai netaikomi.
3. KITI MOKESČIAI:
Gardas varžyboms:

10 EUR (šeštadienis)

Informaciją dėl gardų poreikio siųsti SMS žinute telefonu: 86 9849 749 iki rugpjūčio
11 dienos. Gardų kiekis ribotas. Mokestis mokamas varžybų vietoje.

VII. TVARKARAŠTIS
Konkūras

Laikas

Diena

„UAB Avena“
konkūras Nr.1
Starto mokestis – 10
Eur.

10:00

2022-08-13

Jojimo prekių
Sekantis
parduotuvės
“Pasažas” konkūras
Nr.2
Didėjančio
sunkumo
konkūras.
Starto mokestis – 10

2022-08-13

Kliūčių
aukštis
Kartelės

Artikulas

Prizas

Art.238.2.1

Daiktiniai
prizai

Kliūčių
Art.269.2.
aukštis
iki
60
cm.

Daiktiniai
prizai

6

Eur.

„Laimės
pasaga“ Sekantis
konkūras Nr.3 A
Greičio konkūras.
I grupės mėgėjai.
Starto mokestis – 10
Eur.

2022-08-13

Kliūčių
Art.
263. Daiktiniai
aukštis
prizai
Lentelė C.
–
80
cm;

„Laimės pasaga“
konkūras Nr.3 B
Greičio konkūras.
Atvira klasė. Starto
mokestis – 15 Eur.

Sekantis

2022-08-13

Kliūčių
Art.
263. Piniginis
aukštis
prizas:
Lentelė C.
–
80
90 EUR
cm;

„Laimės
pasaga“ Sekantis
konkūras Nr.3 C
Greičio konkūras.
II grupės mėgėjai.
Starto mokestis – 10
Eur.

2022-08-13

Kliūčių
Art.
263. Daiktiniai
aukštis
prizai
Lentelė C.
–
90
cm;

Sekantis
„Laimės pasaga“
konkūras Nr.3 D
Greičio konkūras
Atvira klasė. Starto
mokestis – 15 Eur.
„Kaimo
sporto
ir Sekantis
kultūros asociacija
Nemunas“
taurė.
Konkūras Nr.4 A
I grupės mėgėjai ir
atvira klasė. Starto
mokestis – 10 Eur.
„Kaimo
sporto
ir Sekantis
kultūros asociacija
Nemunas“
taurė.
Konkūras Nr.4 B

2022-08-13

Kliūčių
Art.
263. Piniginis
aukštis
prizas:
Lentelė C.
–
90
90 EUR
cm;

2022-08-13

Kliūčių
Art.
aukštis 238.2.2.
85 Lentelė A.
cm;

Daiktiniai
prizai

2022-08-13

Kliūčių
Art.
aukštis 238.2.2.
– 100 Lentelė A.
cm;

Piniginis
prizas:
90 EUR

„Kaimo
sporto
ir Sekantis
kultūros asociacija
Nemunas“
taurė.
Konkūras Nr.4 C
II grupės mėgėjai.
Starto mokestis – 10
Eur.
„Kaimo
sporto
ir Sekantis
kultūros asociacija
Nemunas“
taurė.

2022-08-13

Kliūčių
Art.
aukštis 238.2.2.
100 Lentelė A.
cm;

Daiktiniai
prizai

2022-08-13

Kliūčių
Art.
aukštis 238.2.2.
110 Lentelė A.

Piniginis
prizas:
90 EUR

Atvira klasė
Starto mokestis – 15 Eur.
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Konkūras Nr.4 D

cm;

Atvira klasė
Starto mokestis – 15 Eur.

PROGRAMA
2022 08 13 (šeštadienis), 10:00 val.
„UAB Avena“ konkūras Nr.1
Kartelės. Art.238.2.1
Starto mokestis – 10 Eur.
Jojimo prekių parduotuvės “Pasažas” konkūras Nr.2
Didėjančio sunkumo konkūras. Art.269.2. Kliūčių aukštis iki 60 cm.
Starto mokestis – 10 Eur.

„Laimės pasaga“ konkūras Nr.3 A
Greičio konkūras. Art. 263. Lentelė C.
I grupės mėgėjai. Kliūčių aukštis – 80 cm; Starto mokestis – 10 Eur.
„Laimės pasaga“ konkūras Nr.3 B
Greičio konkūras. Art. 263. Lentelė C.
Atvira klasė. Kliūčių aukštis – 80 cm; Starto mokestis – 15 Eur.
„Laimės pasaga“ konkūras Nr.3 C
Greičio konkūras. Art. 263. Lentelė C.
II grupės mėgėjai. Kliūčių aukštis – 90 cm; Starto mokestis – 10 Eur.
„Laimės pasaga“ konkūras Nr.3 D
Greičio konkūras. Art. 263. Lentelė C.
Atvira klasė. Kliūčių aukštis – 90 cm; Starto mokestis – 15 Eur.
„Kaimo sporto ir kultūros asociacija Nemunas“ taurė. Konkūras Nr.4 A
Konkūras su persirungimu. Art. 238.2.2. Lentelė A.
I grupės mėgėjai. Kliūčių aukštis - 85 cm; Starto mokestis – 10 Eur.
„Kaimo sporto ir kultūros asociacija Nemunas“ taurė. Konkūras Nr.4 B
Konkūras su persirungimu. Art. 238.2.2. Lentelė A.
Atvira klasė. Kliūčių aukštis - 100 cm; Starto mokestis – 15 Eur.

„Kaimo sporto ir kultūros asociacija Nemunas“ taurė. Konkūras Nr.4 C
Konkūras su persirungimu. Art. 238.2.2. Lentelė A.
II grupės mėgėjai. Kliūčių aukštis - 100 cm; Starto mokestis – 10 Eur.
„Kaimo sporto ir kultūros asociacija Nemunas“ taurė. Konkūras Nr.4 D
Konkūras su persirungimu. Art. 238.2.2. Lentelė A.
Atvira klasė. Kliūčių aukštis - 110 cm; Starto mokestis – 15 Eur.
Įskaitoje, nesusirinkus 3 duetams, nebus vykdoma.
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“MAGRĖS BALDAI“ mėgėjų nugalėtojas ir prizininkai išaiškinami: sumuojami konkūrų
Nr. 3 ir Nr. 4 rezultatai. Konkūro Nr.3 rezultatai perskaičiuojami: geriausią rezultatą parodžiusio
dueto laikas – dueto laikas) / 2, t.y. dueto laikas atimamas iš geriausio laiko ir padalinamas iš
koeficiento 2. Geriausiu rezultatu yra laikomas aukščiausią vietą užėmusio dueto. Pvz. I vietą
užėmė duetas, kurio rezultatas buvo 52.44 sekundės ir šis duetas gavo 0 baudos taškų. II vietą
užėmusio dueto rezultatas buvo 53.16 sekundžių, vadinasi jam skiriama (53.16-52.44)/2 = 0.72/2
= 0.36 baudos taško. Baudos taškai turi būti apvalinami iki antrojo skaičiaus po kablelio (1.00
formatas), apvalinama pagal apvalinimo taisykles, t.y kai trečias skaitmuo po kablelio yra 5 arba
daugiau, apvalinama į didžiąją pusę. Esant vienodam baudos taškų skaičiui, nugalėtoju
skelbiamas duetas konkūro Nr. 4 maršrutą įveikęs su mažiausiu baudos taškų kiekiu per
trumpiausią laiką.

VIII. VETERINARINIAI REIKALAVIMAI
1. VETERINARINIAI REIKALAVIMAI
BENDRIEJI REIKALAVIMAI
Remiantis FEI elgesio kodeksu dėl žirgų gerovės, visi varžybose dalyvaujantys
žirgai privalo būti fiziškai pasiruošę ir nesergantys užkrečiamomis ligomis.
PASAI IR LICENCIJOS
Visi žirgai privalo turėti tvarkingus ir galiojančius nacionalinius arba tarptautinius
pasus. Raiteliai iš Lietuvos bei jų žirgai privalo turėti galiojančias licencijas, kad
galėtų dalyvauti varžybose.
SKIEPAI IR KRAUJO TYRIMAI
Gripo vakcinacija turi būti galiojanti pagal Lietuvoje galiojančius veterinarinius
reikalavimus (pagal gamintojo nurodymus, 1 kartą metuose). Žirgai privalo būti
ištirti 3 ligų atžvilgiu (infekcinės arklių anemijos, kergimo ir įnosių ligos) vieną kartą
metuose.

IX. PAPILDOMA INFORMACIJA
1. ATSAKOMYBĖ
Varžybų organizatoriai neprisiima jokios atsakomybės dėl materialinės ar
fizinės žalos, nelaimingų atsitikimų ar ligos, su kuria susidūrė sportininkai,
savininkai ar grumai, nepriklausomai nuo to ar tai atsitiko varžybų aikštelėje
ar už jos ribų, prieš, per ar po varžybų. Žala žirgams, treneriams, inventoriui
ir kitam turtui ( įskaitant vagystes ar nuostolius) taip pat nebus organizatorių
atsakomybėje. Rekomenduojama nuo minėtų faktorių apsidrausti.
2. DRAUDIMAS
Raiteliai/savininkai/pagalbiniai darbuotojai patys privalo pasirūpinti tinkamu
draudimu nuo nelaimingų atsitikimų, kuris nelaimingam atsitikimui įvykus
varžybų metu padengs medicinines ir kitas su tuo susijusias išlaidas.
Visi savininkai ir sportininkai yra asmeniškai atsakingi už žalą tretiesiems
asmenims, kurią sukėlė jie patys, jų darbuotojai ar jų žirgai. Dėl to patariame
įsigyti trečiųjų šalių draudimą, pilnai padengiantį su tokiais įvykiais žirginio
sporto varžybose susijusią žalą Lietuvoje bei užsienyje. Organizacinis komitetas
neprisiima jokios atsakomybės dėl materialinės ar fizinės žalos tretiesiems
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asmenims, kurią sukėlėte jūs, jūsų žirgai ar darbuotojai.
3. ASMENŲ DUOMENŲ APSAUGA
NUOTRAUKOS BEI VIDEO ĮRAŠAI
Pateikdamas paraišką dalyvauti varžybose, raitelis sutinka būti fotografuojamas
ir/ar filmuojamas oficialios varžybų fotografų ir/ar filmavimo komandos. Raitelio
nuotraukos ir/ar vaizdo įrašai gali būti naudojami renginio reklamai. Šios
nuotraukos gali būti atspausdintos ir/ar naudojamos skaitmeninėje erdvėje,
įskaitant, bet neapsiribojant straipsniais, interneto svetainėmis, plakatais,
reklamomis bei socialiniais tinklais.
4. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS

Nugalėtojai ir žemesniųjų vietų laimėtojai nustatomi pagal veikiančias FEI
jojimo taisykles.
5. APRŪPINIMAS

Varžybų organizatoriai užtikrina varžybų dalyvių medicininį aptarnavimą,
nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimą.

Informacinis rėmėjas:

Generalinis rėmėjas:

Rėmėjai:
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