
Varžybų nuostatai ir programa 
 

JOJIMO TRIKOVĖS VARŽYBOS – 2015 m. 

 

PAVASARIO TAURĖ 

 
 

2015 m. Kovo mėn. 29 d. 
Bendra informacija 

 

Rengiamos varžybos Jojimo trikovės varžybos. Pavasario Taurė 

Varžybų data 2015m. Kovo mėn. 29 d. 

Varžybų vieta Butrimonys, Alytaus raj. 

Vykdomi lygiai Labai lengvas lygis CNC 70, Vidutinis 

lygis CNC 100 

 
Organizatoriai 

 

Petro Bočkaus ūkininko ūkis email: petras.bockus@gmail.com; tel: 
+37069927998 

Lietuvos žirginio sporto federacija email.:info@equestrian.lt 

 

Teisėjų komanda 

 

Maniežinio jojimo teisėjai Rūta Sabonienė;  

Vyriausias varžybų teisėjas Petras Bočkus 

Kroso dizaineris Petras Bočkus 

Varžybų sekretorius 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:petras.bockus@gmail.com


Varžybų laikas 

 

Arklidės atidaromos Kovo  28 d. 12:00val 

Mandatinė komisija Kovo 29 d. 9:00val  

Dailiojo jojimo pirmo raitelio startas  Kovo 29 d. 10:00val  

Konkūrų pirmo raitelio startas Kovo 29 d. 10:00val ( per 30 min. nuo 

raitelio starto dailiojo jojimo rungtyje) 

Pirmo raitelio kroso rungties startas Kovo  29 d. 15:00val  

Varžybų apdovanojimas 30 min. po paskutinio raitelio starto 

 

Išjodinėjimas 

 

Vidutinis lygis (CNC 100) Patvirtinta NJTF schema 

Pradinukų lygis (CNC 70) (CNC 90) NJTF schema 

 

Visas schemas rasite tinklalapyje www.njtf.lt  

 

 

Kroso rungtis 
 

 

 

 

 

Vidutinis lygis 

Gruntas Žolė 

Trasos ilgis 2000-3000 m. 

Judėjimo greitis 500 m/min 

Kliūčių skaičius Max 20 

 

 

 

 

Labai lengvas lygis 

Gruntas Žolė 

Trasos ilgis 1000- 1500 m. 

Judėjimo greitis 450 m/min 

Kliūčių skaičius Max 12 

 

     

 

 

 

http://www.njtf.lt/


Konkūro rungtis 
 

 

 

 

Vidutinis lygis 

Gruntas Žolė 

Distancija iki 500 m  

Judėjimo greitis 300 m/min 

Šuolių skaičius 12 

Kliūčių skaičius 11 

Kliūčių aukštis 105 cm 

 

 

 

Pradinukų lygis 

Gruntas Žolė 

Distancija iki 400 m  

Judėjimo greitis 300 m/min 

Šuolių skaičius 11 

Kliūčių skaičius 10 

Kliūčių aukštis 75 cm 

 

 

 

 

      Vidutiniame lygyje dalyvaujantys duetai privalo turėti lengvo lygio kvalifikaciją pagal NJTF 

patvirtintas taisykles.  

Pradinukų lygyje gali dalyvauti 4m. žirgai.  

Dalyviai privalo turėti LŽSF licencijas.  

 
Galutinės paraiškos 2015 m. Kovo 26d.   

 

Starto mokestis žirgui 

Vidutinis lygis Labai lengvas lygis 

30 eur 30 eur 

Gardų nuoma 15 eur. Gardų skaičius ribotas. Dėl gardų kreiptis 

telefonu +370 699 27998 arba +370 600 22056 

Paraiškos siunčiamos  undziuke@yahoo.com ir  info@equestrian.lt  

 

 

 

 

 

 

Veterinariniai reikalavimai: 

Žirgai turi turėti galiojančius pasus, sutvarkytus pagal Lietuvos Respublikos veterinarijos 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. 

 

mailto:undziuke@yahoo.com
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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. 

 

Apdovanojimai: Dalyviai apdovanojami taurėmis, rozetėmis. 

 

 

Organizatoriai: LŽSF, P. Bočkaus ūkis 

 

 


