
                          PAVASARIO TAURĖ              

 

 

I. Tikslai ir uždaviniai: 

 

1. Populiarinti jojimo sportą Vilniaus rajone; 

2. Kelti raitelių sportinį meistriškumą; 

 

 

II. Varžybų laikas ir vieta: 

 

 Varžybos vykdomos 2015 balandžio 25-26 dienomis, 11.00 val., Vilniaus rajone, 

Raudondvario km., jojimo klubo “Civinskų žirgai“ teritorijoje. 

 

III. Varžybų dalyviai ir vykdytojai: 

 

 Varžybose leidžiama dalyvauti visiems  raiteliams, turintiems LŽSF žirgo ir raitelio 

licenzijas.  

 

IV. Vadovavimas: 

 Varžybas  organizuoja  LKSKA „Nemunas“, LŽSF.Varžybas vykdo jojimo sporto 

klubas „Civinskų žirgai“ kolektyvas. Varžybų vyriausias teisėjas Ladas Katinas. 

 

V. Varžybų programa:  

 

2014 04 25 diena, 11 val. 

 

Konkūras Nr.1  „Dviejų fazių konkūras“. 2-oji fazė art.: 238.2.1 Kliūčių aukštis iki 110 cm.  

Konkūras Nr.2  „Švaruma laikas“. Art.: 238.2.1. Kliūčių aukštis iki 120cm.   

Konkūras Nr.3 „Pavasrio taurės konkūras“.  Kliūčių aukštis iki 130 cm. Su persirungimu. 

 

2014 04 26 diena, 11 val. 

 

Konkūras Nr.4   „ Didėjančio sunkumo konkūras“. Art.: 238.2.1.  Kliūčių aukštis iki 40 cm. Mažųjų 

poni klasės žirgų. 

Konkūras Nr.5  „Švaruma laikas“. Art.: 238.2.1 Kliūčių aukštis iki 100 cm.  

Konkūras Nr.6  „Laisvai renkantis maršrutą“.  Art.: 238.2.1. Kliūčių aukštis iki 80 cm. Trys 

užskaitos: poni klasės žirgai, megėjai ir atvira klasė.  

Konkūras Nr.7  „ Didėjančio sunkumo konkūras“. Art.: 238.2.1.  Kliūčių aukštis iki 60 cm. 

 

 

   

VI. 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. 

 

 

VII. Nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimas: 

 Nugalėtojai ir žemesniųjų vietų laimėtojai nustatomi pagal veikiančias FEI jojimo 

taisykles. 

 Varžybų nugalėtojai apdovanojami diplomais, jų žirgai rozetėmis ir papildomais 

rėmėjų prizais. Prizininkai apdovanojami diplomais, jų žirgai rozetėmis. Prizinis fondas: 50 

procentų nuo surinktų startinių mokesčių sumos. Kiekviename konkūre į apdovanojimų ceremoniją 

kviečiami 3 geriausiai pasirodę raiteliai, o priziniai pinigai paskirstomi pagal  prizinių pinigų 

paskirstymo lentelę: 

 

Vieta Dalyvių 

skaičius 

(iki 25) 

Dalyvių 

skaičius 

(iki 26-48) 

Piniginis 

prizas, % 

1 iki 25  25 

2 iki 25  20 

3 iki 25  15 

4 iki 25  10 

5 iki 25  7 

6 iki 25  5.5 

7  26 – 48 4 

8  26 – 48 3 

9  26 – 48 3 

10  26 – 48 2.5 

11  26 – 48 2.5 

12  26 – 48 2.5 

13  49 ir 

daugiau 
1.5 

 

VIII. Aprūpinimas: 

 Varžybų organizatoriai užtikrina varžybų dalyvių medicininį aptarnavimą, nugalėtojų 

ir prizininkų apdovanojimą. 

 

IX. Paraiškos: 
 Paraiškos siųsti elektroniniu paštu lina@viaride.lt ir  info@equestrian.lt , ne vėliau kaip iki 

2015 04 23. Starto mokestis 10 EUR, poni klasės žirgams starto mokestis 5 EUR. Mažiesiems poni klasės 

žirgams starto mokesčio nėra. Laiku neatsiuntus paraiškų, starto mokestis dvigubinamas. 
 

 

Varžybų remėjai: 

mailto:lina@viaride.lt
mailto:info@equestrian.lt


                
 

 

 

           
 

 

                
 

           
 

 

 

                        


