
„ŽEMAITIJOS TAUR�S“ 
VARŽYB� NUOSTATAI  

( Vatuši� kaimas, Rietavo savivaldyb�.) 
 

Distancij� ilgiai – 36km („Rietavo žirgyno taur�“), 48 km.-(„Arab� arkli� taur�“), 72 km 
(„Žemaitijos taur�“), 12 km-vaik� iki 12m. rungtis,  
II. Privalomi poilsio ir veterinarinio patikrinimo punktai (vet. stotel�s):  
2.1. Privalomos vet. stotel�s jojant 72 km po 24 po 36 km po 60 km; 
2.2. Privalomos vet. stotel�s jojant 48km po 12 km, po 36 km. 
2.3. Privalomos vet. Stotel�s jojant 36 km po 24 km 
2.4. Jojant 12 km vet stotel� tik po finišo 
2.5. Žirg� sveikatos b�kl� tikrinama prieš startuojant, finišavus ir tarpiniuose finišuose. 
III. VARŽYB� TAISYKL�S:  
3.1. Laimi raitelis ir sveikas, baig�s distancij� žirgas grei�iausiai 	veik�s numatyt� atstum�.  
 
3.2. Duetas, 	veik�s nustatyt� distancij� atvyksta 	 vet. stotel�. Pažymimas atvykimo laikas. Per 20 
min. žirgo pulsas turi b�ti ne daugiau nei 64, (jojant 12 ir 36 km -60) d�žiai per min. Tam ne	vykus, 
žirgas ir raitelis varžyb� t�sti nebegali jie šalinami iš varžyb�. Atvesti žirg� pakartotinam vet. 
patikrinimui galima ne daugiau kaip 2 kartus. Duetas, jei jam leista t�sti varžybas, išjoja 	 sekant	 
etap� po 30 min. nuo žirgo patikrinimo. Kirtus finišo linij�, žirgas veterinarinei komisijai gali b�ti 
pristatomas tik vien� kart�  
 
3.3. Startuoti leidžiama po pradinio vet. patikrinimo tik su sveikais žirgais, turin�iais pasus, ir 
veterinarinius patikrinimus bei skiepus.  
 
3.4. Veterinarijos gydytojas atlieka atžymas apie žirgo tinkamum� dalyvauti varžybose 
individualioje žirgo-raitelio kortel�je bei varžyb� žurnale.  
 
3.5. Jud�jimo greitis pasirenkamas laisvai kiekvienoje varžyb� faz�je. Raitelis gali vesti ar sekti 
žirg�, bet turi s�d�ti balne, kirsdamas starto-finišo linij�. Minimalus jud�jimo greitis 10 km/h 12 ir 
36 km distancijose; 12 km/h 48 ir 72 km distancijose. 
 
3.6. Dalyvis, turintis problem� lenktyni� atkarpoje ar jojantis l�tesniu tempu, privalo 
netrukdydamas leistis pralenkiamas j	 pasivijusi� varžov�.  
 
3.7. Galima pagalba per varžybas prieš start�, finišavus ar poilsio punktuose pažym�tuose WP:  
3.7.1. pad�ti pagirdyti ar išmaudyti žirg�,  
3.7.2. pad�ti susitvarkyti inventori� ar duoti to ko tr�ksta (vandens, maisto, aprangos)  
3.7.3. pad�ti užlipti 	 baln�,  
3.7.4. pametus pasag�, pad�ti pakaustyti žirg�. 
3.7.5. Vaikams iki 10 m amžiaus jojantiems 10 km distancija pagalba galima vis� distancij�, j	 
galima lyd�ti raitomis, dvira�iu ar p�s�iom. 
 
3.8. Uždrausta pagalba:  
3.8.1. draudžiama visa kita pagalba nenurodyta 3.7 punkte;  
3.8.2. uždrausta b�ti lydimam (eiti pirma, šalia ar iš paskos) automobiliu, dvira�iu, p�s�iomis ar 
kito raitelio išskyrus atvejus nurodytus 3.7.5 punkte.  
 
3.9. Uniforma:  
3.9.1. apsauginio standartinio modelio šalmas,  



3.9.2. rekomenduojamos aptemtos jojimo keln�s arba galife, aukšti batai arba auliukai, marškiniai;  
3.9.3. privaloma uždaros kilpos arba jojimo batai su kulnu. 
3.9.4. apranga turi b�ti tvarkinga.  
 
3.10. Inventoriui apribojim� n�ra, bet jis turi b�ti geros kokyb�s ir pritaikytas žirgui. Šmaikštis, 
slankiojantys pavadžiai, 	vair�s parišimai bei pentinai yra draudžiami (botagas leidžiamas kariet� 
rungtyje).  
 
3.11. Visi veiksmai ar eil� veiksm�, kurie gali b�ti laikomi žiauriais yra draudžiami - tai gali b�ti 
pavargusio žirgo smarkus raginimas, netinkamas baudimas ar šmaikš�io naudojimas ar kt. 
  
3.12. Minimalus raitelio svoris su inventoriumi – nenustatomas. 
  
3.13. Kiekvieno dalyvio starto laikas, kai jis nestartuoja nustatytu laiku yra rašomas toks koks buvo 
numatytas. Dalyvis išjoti gali ne v�liau nei per 15 minu�i� nuo nustatyto starto laiko.  
 
3.14. Apdovanojimas  
3.14.1. Apdovanojami 12, 36, 48, 72 km distancij� laim�tojai ir prizininkai, pagerbiami visi 
dalyviai. 
 

IV. BENDROJI INFORMACIJA  
 
 
• Varžyb� startas 2011 Liepos 9 dien� 9.00 valand�.  
 
• Paraiškos pateikiamos iki 2011 07 08 dienos 18.00 valandos. 
Paraiškos forma patalpinta www.equestrian.lt  
 
• Žirg� atvežimas – iki 2011-07-09 dienos 8.00 val.  
 
• Susipažinimas su trasa – žem�lapiai 	teikiami registracijos metu 2011-07-08 18 val.  
 
• Mandatin� komisija – 2011-07-09 dien� 8.00 val.  
 
• Paraiškos siun�iamos adresu: rietavozirgynas@gmail.com  Ri�ardas astrauskas 869817638. 
 
• Starto mokestis: 12km.-10Lt, 36km - 30Lt, 48km – 20Lt; 72km – 15Lt., karietininkams.    
Prizinis fondas neskelbiamas, ta�iau tikimasi iki 3000 lt. 
 
Gardus  galima užsisakyti: Rietavo žirgynas – 8-698-17638 (Ri�ardas.Astrauskas); Antano Jaso 
žirgynas – 8-698-79882 (Antanas Jasas), D�l apgyvendinimu kreiptis Žemaitijos kolegijoje 8-682-
51853 (Remeikis Antanas); Palapines galima statyti Rietavo žirgyno teritorijoje. 
 
72 ir 48 km bendras startas 9:00val ir 9:20; kiti  startai individualus, 9:30 leidžiant kas 5minutes, 
vaikai 12 km. -10 val.. 
 
 
 
 



 
V. BENDROSIOS TAISYKL�S  
 
5.1. Organizacinio komiteto teis�  
Organizacinis komitetas pasilieka išimtin� teis�, suderin�s su Teis�j� kolegija, priklausomai nuo 
iškilusi� nauj� aplinkybi�, varžyb� metu ar prieš tai modifikuoti ir dalinai keisti šias taisykles.  
 
Savinink�, varžyb� dalyvi�, arkli� ir arklinink� registravimasis reiškia j� sutikim� su varžyb� 
taisykl�mis ir kiekvienos j� dali� s�lygomis, ir aiškiai išreiškia sutikim� atleisti Organizacin	 
komitet� nuo bet kokios atsakomyb�s už bet kok	 nelaiming� atsitikim� ar bet kokio pob�džio lig�, 
kurie gali paveikti varžyb� dalyv	, savinink�, arkl	, arklinink� ar kit� nuosavyb�, 	skaitant, bet 
neapsiribojant vagystes, kitus praradimus, tiek varžyb� metu, tiek ir kitu laiku.  
 
5.2. Atsakomyb�  
5.2.1.Prieš savininkus, varžyb� dalyvius, arklius ir arklininkus  
Nei organizacinis komitetas, nei bet koks kitas asmuo, pasamdytas organizacinio komiteto, nebus 
atsakingas už fizin� arba materialin� žal�, nelaimingus atsitikimus ar ligas, kuriuos gali patirti 
savininkai, varžyb� dalyviai, arkliai ir arklininkai bet kokiomis aplinkyb�mis, varžyb� zonos viduje 
ar už jos, nesvarbu, kada tokie kilt� – prieš varžybas, varžyb� metu ar po varžyb�.  
Jeigu d�l nenumatyt� aplinkybi� savininkas, varžyb� dalyvis, žirgas ar arklininkas negal�s išvykti 
iš varžyb� zonos visas išlaidas susijusias su j� pasilikimu varžyb� zonoje dengia savininkai ar 
varžyb� dalyviai. Organizacinis komitetas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomyb�s už aukš�iau 
išvardintas išlaidas.  
 
5.2.2.Prieš tre�iuosius asmenis  
Kiekvienas dalyvis, savininkas ar arklininkas bus visiškai atsakingas už bet koki� žal�, kuri� jis/ji ar 
jo/jos arkliai ar kita nuosavyb� gali sukelti tretiems asmenims prieš ar po varžyb� arba varžyb� 
metu, varžyb� zonoje ar už jos rib�.  
 
5.3. Prieštaravimai, protestai  
Visi prieštaravimai ar protestai turi b�ti raštiški, pasirašyti ir 	teikti teis�j� kolegijai, 	nešant 20 lt. 
užstat�, kuris gr�žinamas protesto ar pretenzijos patenkinimo atveju.  
 
5.4. Reklama  
Varžyb� dalyviai, savininkai ar arklininkai gali reklamuoti savo r�m�jus darydami užrašus ar 
logotipus ant savo r�b� žirg� inventoriaus ar transporto priemoni�. Bet kokia , kitokia reklama 
varžyb� zonoje (aikštel�je, trasoje) galima tik organizaciniam komitetui leidus.  

 
VI. SPECIALIOSIOS TAISYKL�S  

 
6.1. Varžyb� tikslas  
• Populiarinti žirg� sport� Lietuvos gyventoj� tarpe.  
• 
rodyti, kad kiekvienas norintis joti žmogus gali dalyvauti 	domiose varžybose kovodamas su sau 
lygiais konkurentais (arba pats su savimi).  
• Kad lyd�t� s�km� raitelis privalo gerai žinoti savo ir savo žirgo (ir žirg� iš esm�s) galimybi� 
ribas, tod�l gali prasmingai ir 	domiai praleisti laik� ruošdamas žirg� ir save varžyboms. Raitelis 
tur�t� varžyb� metu sugeb�ti teisingai 	vertinti maršruto sunkum� ir atitinkamai pasirinkti jud�jimo 
greit	 atskirose trasos atkarpose.  
• Suburti m�g�jus joti nat�raliose gamtin�se s�lygose, dalytis treniruo�i� patirtimi, patirtais 
	sp�džiais. Maloniai praleisti laisvalaik	.  



• Ištverm�s bandymai – tai varžybos skirtos pademonstruoti žirgo prot�, dr�s�, greit	, ištverm� ir 
kitus gabumus.  
• Šalies mastu tai galimyb� 	vertinti dalyvaujan�i� žirg� sportines savybes reikalingas tolesnei 
sportini� žirg� selekcijai.  
 
6.2. Reikalavimai dalyviams:  
Siekiant išvengti jaun� žirg� perkrovim� nustatomos tokios amži� grup�s: a) 4 met� – ne daugiau 
20km. ; b) 5 met� – ne daugiau 40km.; c) 6 met� - ne daugiau 80 km.; d) 7 ir daugiau met� 
distancijos ilgis neribojamas. Su kumelingomis kumel�mis varžybose dalyvauti nerekomenduotina. 
Netoleruojamas bet koks žiaurus elgesys su žirgu. Draudžiama žirgus šerti tonizuojan�iais pašarais, 
pašar� priedais arba vaistais bei kitais b�dais tonizuoti žirg�.  
 
6.3. Žirgo sveikatos stovio patikrinimai  
Žirgo sveikatos stov	 tikrina veterinarijos gydytojas vadovaudamasis FEI nustatytu reglamentu. 
 
6.4. Distancija.  
Trasa yra 24 ir 12 km ilgio ratai Pakankamai lygia vietove vietove. Apie 80% trasos miško ir lauko 
keliukai; 10% laukai ir pievos; likusi dalis žvyrkelis 
 
6.6. Kiti klausimai  
Visus klausimus, nenumatytus šiose specialiose taisykl�se, ta�iau iškilusius iki varžyb�, ar varžyb� 
met� spr�s varžyb� organizacinis komitetas kartu su teis�j� kolegija vadovaudamiesi pasauliniais 
ištverm�s jojimo nuostatais ir turima toki� varžyb� vykdymo patirtimi. 
 
Org. Komitetas: 
Antanas Jasas; 
Vaclovas Macijauskas; 
Ri�ardas Astrauskas; 
 
Varžyb� vyr. Teis�jas: 
Gintaras Oliškevi�ius 
 
Varžyb� stiuardas: 
Vaclovas Macijauskas 
 
 
Veterinarin� komisija: 
Egl� Kvedarait� 
 
 
Varžyb� Organizatoriai 
VŠ
 „Rietavo žirgynas 


