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2015 m. LIETUVOS DAILIOJO JOJIMO ČEMPIONATAS, 
JOJANT PONI KLASĖS ŽIRGAIS 

 
PROGRAMA 

 

1. Vykdymo vieta ir data 
2015 m. rugsėjo 6 d., „Malinauskų žirgai“ arklidžių aikštynas, Riešė, Vilniaus r. 
 

Mandatinės komisijos laikas – nuo 9:30 val. 
Varžybų pradžios laikas – 10:30 val. 
 

2. Varžybos vykdomos pagal: 
LŽSF Dailiojo jojimo komiteto patvirtintus šių varžybų Nuostatus, LŽSF varžybų ir kitų renginių organizavimo 
taisykles (patvirtintas 2010.01.22), LŽSF etikos taisykles (patvirtintas 2010.02.22), FEI statuto 22 leidimą 
(papildyta 2011.01.01), FEI Bendrųjų nuostatų 23 leidimą (papildyta 2011.01.01), LR veterinarinius 
reikalavimus, FEI Anti-dopingo taisykles sportininkams (ADHRA) (papildyta 2011.01.01), Lietuvos dailiojo 
jojimo varžybų taisykles (2015 m. redakcija), dailiojo jojimo čempionato reglamentą.  
 
3. Organizatoriai 
Lietuvos žirginio sporto federacija ir Silva Malinauskienė. 
 
4. Organizacinis komitetas: 
Silva Malinauskienė, tel. +370 68785659. 

 

5. Teisėjų kolegija:  
Judra Kašarina – Vyr. teisėja 
Dovilė Kraulaidienė – teisėja 
Agnė Uždavinytė-Šimelionienė – teisėja 
 
Varžybų stiuardas – Vaida Palionytė 
 
6. Techninės sąlygos: 
Varžybos vykdomos lauke. Varžybinė aikštė: 20 x 40 m. Gruntas – smėlis. 
 
7. Paraiškos: 
Visi sportininkai ir žirgai privalo būti registruoti LŽSF raitelių ir žirgų registre bei turėti 2015 m. licencijas.  
Paraiškų teikiamos: iki rugsėjo 1 d. siųsti el. paštu: justevanagaite@gmail.com su kopija info@equestrian.lt  
Pavėlavus laiku atsiųsti paraišką, starto mokestis bus dvigubinamas. Priimamos tik pilnai ir tvarkingai 
užpildytos paraiškos. 
 
8. Starto mokestis:  
20 eurų už vieną startą čempionato rungtyje ir 15 eurų už vieną startą atvirose įskaitose. Starto mokesčiai 
mokami vietoje organizatoriui. 
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9. Prizai: nugalėtojai ir prizininkai bus apdovanojami taurėmis, diplomais, rėmėjų įsteigtomis dovanomis, 
raitelių žirgai – rozetėmis. 

 
 

10. Varžybų programa 
 

Rungtis Nr. 1 „Rudens taurė“ (E-2 testas) 
I užskaita – Poni klasės žirgai 
II užskaita – Atvira klasė 
 
 
Rungtis Nr. 2 „Poni klasės žirgų čempionatas“ (E-5 testas) 
I užskaita – Poni klasės žirgai 
II užskaita – Atvira klasė 
 
Rungtis Nr. 3 Pradinukų rungtis (P-4 testas) 
I užskaita – Poni klasės žirgai 
II užskaita – Atvira klasė 
 
Pastaba: jojant Poni klasės žirgais, žirgų ūgis neturi viršyti 148 cm, o raitelių amžius – iki 16 m. 
 
 
 

 

Rėmėjai ir partneriai: 

 

  „Malinauskų žirgai“                        

                                              
 

Mindaugas ir Gražina  Baseckai 

Valdas ir Otilija Urbonai 

Rugilė Malinauskaitė 


