IŠTVERMĖS JOJIMO VARŽYBOS
2020-09-12
Kurtuvėnai
VARŽYBŲ NUOSTATAI IR PROGRAMA
1. Bendra informacija:
Organizuojamos varžybos

Ištvermės jojimo varžybos:
„Kurtuvos taurė 2020“

Varžybų data, laikas, aptarimas

2020 m. rugsėjo 12 d. 7:00 val.

Varžybų vieta

Kurtuvėnai, Šiaulių rajonas.
1. Distancija 18 km;
2. Distancija 32 km;
3. Distancija 48 km;
5. Distancija 80 km (ne tempo);
Žemėlapiai įteikiami registracijos metu 2020
rugsėjo 12 d. 7:30 val. (laikas gali būti
tikslinamas)

Distancijų ilgiai

Susipažinimas su trasa

2. Organizatorius:
Jojimo klubas „KURTUVA“

El. paštas: kurtuva3@gmail.com
Kontaktinis tel. Nr.: +370 674 985 65

3. Dalyviai:
Dalyvių skaičius

Neribojamas.

Žirgų skaičius dalyviui

Neribojamas.
Ištvermės jojime gali dalyvauti žirgai nuo 4 m.
Žirgui norinčiam startuoti turi būti suėję 4 metai
pagal realią gimimo datą.

4. Teisėjų kolegija:
Vyriausias varžybų teisėjas – Gintaras Oliškevičius;
Teisėjas - laikininkas – Gintautas Poškas (FEI2*+2*TD);
Veterinarinė komisija – Eglė Kvedaraitė (FEI4*), Indrė Poškienė (FEI PTV);
Stiuardai: Irma Jazdauskaitė, Žavinta Gorytė.
5. Privalomi poilsio ir veterinarinio patikrinimo punktai (vet. stotelės):
5.1. Veterinarinė komisija – 2020 m. rugsėjo 12 d. 8:00 val.
5.2. Jojant 18 km – privaloma vet. stotelė po finišo;
5.3. Jojant 32 km – privaloma vet. stotelė po finišo;
5.4. Jojant 48 km (30+18) – privalomos vet. stotelės po 30 km (poilsio laikas 30 min.) ir po 48 km;
5.5. Jojant 80 km (32+30+18) – privalomos vet. stotelės po 32 km (poilsio laikas 30 min.) ; 62 km
(poilsio laikas 40 min.) ir po 80 km;
5.7. Žirgų sveikatos būklė tikrinama prieš startuojant, finišavus ir tarpiniuose finišuose.
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6. Varžybų taisyklės:
6.1. 80 km distancijoje laimi raitelis ir sveikas žirgas greičiausiai įveikę atstumą (žr. 1 priedą).
6.2. Kitose distancijose laimi raitelis ir sveikas žirgas baigęs distanciją ir surinkęs daugiausiai
teigiamų taškų. (žr. 1 priedą). Esant vienodam taškų skaičiui, laimi duetas, kurio žirgo pulsas
atsistatė greičiau, jei atsistatymo laikas vienodas – kurio žirgo pulsas žemesnis.
6.3. Duetas, įveikęs nustatytą distanciją, atvyksta į vet. stotelę. Pažymimas atvykimo laikas. Per 20
min. žirgo pulsas turi būti ne daugiau nei 64, jojant 18 ir 32 km distanciją – 60 dūžių per min. Tam
neįvykus, ar esant kitiems žirgo sveikatos sutrikimams žirgas ir raitelis varžybų tęsti nebegali, vet.
komisijos sprendimu jie šalinami iš varžybų. Atvesti žirgą vet. patikrinimui galima ne daugiau kaip
2 kartus per 20 minučių. Duetas, jei jam leista tęsti varžybas, išjoja po 1 vet. stotelės po 30 min.
kirtus galutinio finišo liniją, žirgas veterinarinei komisijai gali būti pristatomas tik vieną kartą per
30 min. Žirgas patikrinimui atvedamas be balno, tik su kamanomis ar kantaru.
6.4. Startuoti leidžiama po pradinio vet. patikrinimo tik su sveikais žirgais, turinčiais tvarkingus
pasus.
6.5. Veterinarijos gydytojas atlieka atžymas apie žirgo tinkamumą dalyvauti varžybose
individualioje žirgo – raitelio kortelėje.
6.6. Judėjimo greitis pasirenkamas laisvai kiekvienoje varžybų fazėje. Raitelis gali vesti ar sekti
žirgą, bet turi sėdėti balne, kirsdamas starto ir galutinio finišo liniją.
6.7. Dalyvis, turintis problemų trasoje ar jojantis lėtesniu tempu, privalo netrukdydamas leisti
pralenkti jį pasivijusiam varžovui.
6.8. Galima pagalba per varžybas prieš startą, finišavus ar poilsio punktuose pažymėtuose VP:
6.8.1. padėti pagirdyti ar išmaudyti žirgą;
6.8.2. padėti susitvarkyti inventorių ar duoti to ko trūksta (vandens, maisto, aprangos);
6.8.3. padėti užlipti i balną;
6.8.4. pametus pasagą, padėti pakaustyti žirgą.
6.8.5. vaikams iki 14 m. amžiaus, jojantiems 18 km distanciją, pagalba galima visą distanciją, juos
galima lydėti raitomis, dviračiu ar pėsčiomis.
6.9. Uždrausta pagalba:
6.9.1. draudžiama visa kita pagalba, nenurodyta 6.7 punkte;
6.9.2. uždrausta būti lydimam (eiti pirma, šalia ar iš paskos) automobiliu, dviračiu, pėsčiomis ar kito
raitelio.
6.10. Raitelio apranga, dalyvaujančio varžybose:
6.10.1. apsauginio standartinio modelio šalmas,
6.10.2. rekomenduojamos patogios jojimo kelnės, aukšti batai arba aulai, marškiniai su apykakle;
6.10.3. privalomos uždaros kilpos arba jojimo batai su kulnu;
6.10.4. apranga turi būti tvarkinga.
6.11. Inventoriui apribojimu nėra, bet jis turi būti geros kokybės ir pritaikytas žirgui. Šmaikštis, jį
atstojantys daiktai, slankiojantys pavadžiai, įvairūs parišimai bei pentinai yra draudžiami.
6.12. Visi veiksmai ar eilė veiksmų, kurie gali būti laikomi žiauriais yra draudžiami - tai gali būti
pavargusio žirgo smarkus raginimas, netinkamas baudimas, šmaikščio naudojimas ir panašus,
netinkamas elgesys su žirgu.
6.13. Minimalus raitelio svoris su inventoriumi – nenustatomas.
6.14. Kiekvieno dalyvio starto laikas, kai jis nestartuoja nustatytu laiku yra rašomas toks, koks buvo
numatytas. Dalyvis išjoti gali ne vėliau nei per 15 min nuo nustatyto starto laiko.
6.15. Apdovanojimas:
6.15.1. apdovanojimas numatomas praėjus 1 val. po paskutinio finišo;
6.15.2. apdovanojami 18 km, 32 km, 48 km ir 80 km distancijų laimėtojai ir prizininkai - 3
geriausią rezultatą parodę duetai apdovanojami rozetėmis, taurėmis, daiktiniais prizais.
6.15.3 apdovanojimo ceremonijoje raitelių apranga puošni, žirgo inventorius tvarkingas.
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Paraiškos siunčiamos

Starto mokestis žirgui

Paraiškos siunčiamos iki 2020 m. rugsėjo mėn. 10 d. 18:00
val.
el. paštu: kurtuva3@gmail.com
su kopija info@equestrian.lt
18 km
32 km
48 km
80 km
distancija
distancija
distancija
distancija
13 Eur

Gardų nuomos kaina
Nakvynė dalyviui
Kontaktai

20 Eur

25 Eur

30 Eur

10 Eur vienai varžybų dienai
Žirgų atvežimas iki 2020 m. rugsėjo 12 d. 7:30 val.
10 Eur parai (bendroje patalpoje žirgyne)
(patalynė, dušas, šiltas vanduo, WC)
Dėl išsamesnės ar papildomos informacijos kreiptis į klubo
direktorę: Monika 8 674 985 65

7. Paraiškos ir mokesčiai:
*Mokesčiai (starto, gardo ir kt.) mokami BANKO PAVEDIMU.
Rekvizitai banko pavedimui:
Jojimo klubas „Kurtuva“
Įm. k. 303476438
AB Swedbank LT88 7300 0101 4141 8943
Mokėjimo paskirtyje nurodykite: Raitelio vardas, pavardė, distancija.
Nesumokėjus starto ir kitų mokesčių banko pavedimu iki varžybų pradžios ir mokant
varžybų dieną grynaisiais pridedami 3,00 Eur, atitinkamai už kiekvieną mokestį.
**Jojant 48 km ir 80 km distancijose LŽSF licencijos raiteliui ir žirgui yra privalomos.
Neturintiems numatytų licencijų startuoti nebus leista.
8. Atsakomybė
8.1. Visi savininkai ir sportininkai yra asmeniškai atsakingi už žalą tretiesiems asmenims, kurią
sukėlė patys, jų darbuotojai ir žirgai. Kiekvienas dalyvis, savininkas ar arklininkas bus visiškai
atsakingas už bet kokia 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.
Prieš savininkus, varžybų dalyvius, arklius ir arklininkus nei organizacinis komitetas, nei bet koks
kitas asmuo, pasamdytas organizacinio komiteto, 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 ar už jos, nesvarbu, kada tokie kiltų –
prieš varžybas, varžybų metu ar po varžybų. Jeigu dėl nenumatytų aplinkybių savininkas, varžybų
dalyvis, žirgas ar arklininkas negalės išvykti iš varžybų zonos visas išlaidas, susijusias su jų
pasilikimu varžybų zonoje dengia savininkai ar varžybų dalyviai. Organizacinis komitetas
atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės už aukščiau išvardintas išlaidas.
9. Kitos pastabos:
9.1. Varžybų teritorijoje šunys turi būti vedžiojami su pavadėliu. Visos šiukšlės privalo būti
metamos į tam skirtas vietas arklidėse, jojimo aikštėse ir varžybų vietoje. Maloniai prašome
palaikyti švarą varžybų teritorijoje.
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9.2. Žirgus laikyti savame laikiname aptvare ir rišti galima tik Kurtuvėnų gyvojo žirgo muziejaus
teritorijoje ir tik suderinus su rekreacijos skyriaus vedėja Lina Kinčinienė tel. Nr. 8 618 29964.
Išskyrus varžybų dalyviams skirtas poilsio aikšteles.
9.3. Statyti palapines bei nakvoti gyvojo žirgo muziejaus teritorijoje galima tik iš anksto suderinus
su rekreacijos skyriaus vedėja Lina Kinčinienė tel. Nr. 8 618 29964.
9.4. Distancijų trasos pakankamai lygia vietove. Trasa eina miškinga vietove miško ir lauko
keliukais, dalis yra žvyrkeliais.
10. Organizacinio komiteto teisė:
10.1. Organizacinis komitetas pasilieka išimtine teise, suderinęs su Teisėjų kolegija, priklausomai
nuo iškilusių naujų aplinkybių, varžybų metu ar prieš tai keisti šias taisykles. Savininkų, varžybų
dalyvių, arklių ir arklininkų registracija reiškia jų sutikimą su varžybų taisyklėmis ir kiekvienos jų
daliu sąlygomis, ir aiškiai išreiškia sutikima atleisti Organizacinį komitetą nuo bet kokios
atsakomybės už bet koki nelaimingą atsitikimą ar bet kokio pobūdžio ligą, kurie gali paveikti
varžybų dalyvi, savininką, arklį, arklininką ar kita nuosavybę, įskaitant, bet neapsiribojant vagystes,
kitus praradimus, tiek varžybų metu, tiek ir kitu laiku.
10.2. Visi prieštaravimai ar protestai turi būti raštiški, pasirašyti ir įteikti teisėjų kolegijai ne vėliau
kaip 1 val. po varžybų pabaigos.
10.3. Varžybų dalyviai, savininkai ar arklininkai gali reklamuoti savo rėmėjus darydami užrašus ar
logotipus ant savo rūbų, žirgų inventoriaus ar transporto priemonių. Bet kokia kitokia reklama
varžybų zonoje (aikštelėje, trasoje) galima tik organizaciniam komitetui leidus.
10.4. Visuose lygiuose - ginčai su teisėjais – eliminavimas.
11. Specialiosios taisyklės:
11.1. Varžybų tikslas:
11.1.1. Populiarinti žirginį sportą ir turizmą Lietuvos gyventojų tarpe.
11.1.2. Skatinti aukštą sportinį meistriškumą.
11.1.3. Įrodyti, kad kiekvienas norintis joti žmogus gali dalyvauti įdomiose varžybose
varžydamasis su sau lygiais konkurentais (arba pats su savimi).
11.1.4. Kad lydėtų sėkmė raitelis privalo gerai žinoti savo ir savo žirgo (ir žirgų iš esmės) galimybių
ribas, todėl gali prasmingai ir įdomiai praleisti laiką ruošdamas žirgą ir save varžyboms. Raitelis
turėtų varžybų metu sugebėti teisingai įvertinti maršruto sudėtingumą ir atitinkamai pasirinkti
judėjimo greitį atskirose trasos atkarpose.
11.1.5. Suburti mėgėjus joti natūraliose gamtinėse sąlygose, dalytis treniruočių patirtimi, patirtais
įspūdžiais. Maloniai praleisti laisvalaikį.
11.1.6. Ištvermės jojimas tai varžybos, skirtos pademonstruoti žirgo ir raitelio protą, drąsą, greitį,
ištvermę ir kitus gabumus.
11.1.7. Šalies mastu, tai galimybė įvertinti dalyvaujančių žirgų sportines savybes, reikalingas
tolesnei sportinių žirgų selekcijai.
11.2. Reikalavimai dalyviams:
11.2.1. Su kumelingomis kumelėmis varžybose dalyvauti draudžiama.
11.2.2. Netoleruojamas bet koks žiaurus elgesys su žirgu. Draudžiama žirgus šerti draudžiamais
preparatais, pašarų priedais arba vaistais.
11.2.3. Žirgo sveikatos būklę tikrina veterinarijos gydytojas vadovaudamasis FEI nustatytu
reglamentu.
11.2.4. Visus klausimus, nenumatytus šiose specialiose taisyklėse, tačiau iškilusius iki varžybų ar
varžybų metu, spręs varžybų organizacinis komitetas kartu su teisėjų kolegija, vadovaudamiesi FEI
2019 m. ištvermės jojimo nuostatais, taisyklėmis ir turima tokių varžybų vykdymo patirtimi.
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XIII. Varžybų organizatoriai ir rėmėjai:
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Priedas Nr. 1

IŠTVERMĖS JOJIMO VARŽYBOS
„KURTUVOS TAURĖ“
2020-09-12
Kurtuvėnai, Šiaulių raj.
STARTAS: pradžia 9.00 val., kiekvieno dueto startas individualus.
GREITIS:
1.
2.
3.
4.

18 km distancijoje – 10-14 km/h;
32 km distancijoje – 10-14 km/h;
48 km distancijoje – 12-16 km/h;
80 km distancijoje – minimalus greitis 12 km/h.

TAŠKAI:
1. Žirgo pristatymas į veterinarinę aikštelę po tarpinio ir galutinio finišo:
1.1. Iki 3 min. – 3 taškai;
1.2. Nuo 3 iki 6 min. – 1 taškas;
1.3. Daugiau nei po 6 min. – 0 taškų;
2. Žirgo bėgimas:
2.1. Lygus bėgimas – 3 taškai;
2.2. Nelygus bėgimas – 1 taškas;
2.3. Šlubavimas – eliminavimas.
3. Taškai už greitį:
3.1. 18 km distancija: 10-11 km/h 1 taškas, 11-12 km/h 2 taškai, 12-13
13-14 km/h 4 taškai;
3.2. 32 km distancija: 10-11 km/h 1 taškas, 11-12 km/h 2 taškai, 12-13
13-14 km/h 4 taškai;
3.3. 48 km distancija: 12-13 km/h 1 taškas, 13-14 km/h 2 taškai, 14-15
15-16 km/h 4 taškai;
3.4. Didesnis jojimo greitis leidžiamas tik 80 km distancijoje, bet
distancijoje – eliminavimas.

km/h 3 taškai,
km/h 3 taškai,
km/h 3 taškai,
kurioje kitoje

Likus 500 m iki finišo judėjimo aliūras greitesnis nei žingsnis, jeigu ne – eliminavimas. Laimi
duetas surinkęs daugiausiai taškų. Esant vienodam taškų skaičiui, laimi duetas, kurio žirgo pulsas
greičiau atsistatė, jei atsistatymo laikas vienodas, tokiu atveju laimi tas, kurio žirgo pulsas žemesnis.
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