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PONI ŽIRGŲ DAILIOJO JOJIMO ČEMPIONATAS 

PROGRAMA IR NUOSTATAI 

1. Varžybų data ir vieta: 
2016 m. rugsėjo 04 d. ,, Malinauskų žirgai“ teritorija, Riešė, Vilniaus r. 
 

2. Varžybos vykdymo reglamentas 

LŽSF varžybų ir kitų renginių organizavimo taisykles (patvirtintas 2010.01.22), LŽSF etikos taisykles 
(patvirtintas 2010.02.22), LR veterinarinius reikalavimus, FEI Anti-dopingo taisykles sportininkams (ADHRA) 
(aktuali redakcija), Lietuvos dailiojo jojimo varžybų taisykles (2016 m. redakcija), FEI dailiojo jojimo taisykles 
(2016 m. redakcija). 

3. Organizatoriai 
Silva Malinauskienė, Lietuvos žirginio sporto federacija 

 
4. Organizacinis komitetas 

Silva Malinauskienė  mob.+370 68785659   
 

5. Teisėjų kolegija 
Teisėjai: 

  Raimonda Palionytė 

 Daiva Pakulienė 

 Agnė Uždavinytė Šimelionienė 

6.   Techninės sąlygos 
Varžybos vykdomos lauke. Varžybinė aikštė: 20 x 40 m. 

7. Registracija 
Paraiškos teikiamos iki 2016 08 29 (vėliu atsiųstoms paraiškoms bus taikomas dvigubas startinis mokestis) 
Paraiškas siųsti el.paštu: info@equestrian.lt 
Priimamos tik pilnai užpildytos paraiškos. Privaloma turėti pagal VET reikalavimus užpildytą žirgo pasą. 
Vaikai iki 16 m. imtinai privalo turėti draudimą nuo nelaimingų atsitikimų bei tėvų sutikimą dalyvauti 
varžybose. 

8. Gardai 
Gardų rezervacija negalima. 

 
9. Starto mokestis:  

20 eurų už vieną čempionato startą. P-4 startas – 15 Eur. 
Starto mokesčiai mokami vietoje organizatoriui.  
 

10. Apdovanojimai vykdomi rungtims pasibaigus. Prizininkai apdovanojami rozetėmis, taurėmis, diplomais. 
Apdovanojami trys geriausi rungties duetai. P-4 rungtyje apdovanojami visi startavę duetai. 
 

11. Veterinarinės-mandatinės komisijos ir varžybų pradžios laikas 
Veterinarinė-mandatinė komisija: nuo 09:30 val. 
Varžybų pradžia: 10:30 val. 
Pastaba: priklausomai nuo dalyvių skaičiaus laikas gali keistis. 
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12. Kiti reikalavimai ir pastabos (SVARBU!) 
Remiantis naujausiomis FEI rekomendacijomis ir 2016 m. Lietuvos dailiojo jojimo varžybų taisyklėmis, 
visiems 22 m. ir jaunesniems raiteliams bei raiteliams, jojantiems 7 metų ar jaunesniais žirgais, užsegtas, 
tarptautinius ASTM/SEI saugumo standartus atitinkantis šalmas yra privalomas varžybų ir treniruočių 
metu varžybų vietoje.  
 
 

Varžybų programa:  

 
Rungties 

Nr. 
Testas Įskaita Žirgai Raiteliai Naudojamas inventorius 

Nr. 1 E - 2 Poni žirgų 
grupė 

6 m. ir 
vyresni, 
ūgis – iki 
130 cm, 
kategorija 
B 

12-16 m. 

Tik paprastos kamanos, stekas draudžiamas, pentinai 
neprivalomi (max. 3,5 cm), šalmas privalomas. 

Nr. 2 

E - 5 Poni žirgų 
grupė 

6 m. ir 
vyresni, 
ūgis – iki 
148 cm, 
kategorija 
D 

12-16 m. 

Tik paprastos kamanos, stekas draudžiamas, pentinai 
neprivalomi (max. 3,5 cm), šalmas privalomas. 

Nr. 3 
P - 4 Vaikų grupė 6 m. ir 

vyresni 
 

Iki 14 m. 
Tik paprastos kamanos, stekas draudžiamas, pentinai 
neprivalomi (max. 3,5 cm), šalmas privalomas. 

 


