
 

ATVIRO LIETUVOS KONKŪRŲ ČEMPIONATO JOJANT PONI KLASĖS ŽIRGAIS, 

JAUNUČIAMS IR JAUNIAMS 2016 

NUOSTATAI IR PROGRAMA 

 

1. VARŽYBŲ VYKDYMO VIETA IR LAIKAS 

2016 m. rugpjūčio 28 d., 10:00 val. Sporto klubas “Civinskų ţirgai“, Raudonvario km., Vilniaus raj.  

 

2. VARŽYBŲ ORGANIZATORIUS 

LŢSF, Ţemaitės g. 6, Vilnius ir SK “Civinskų ţirgai“, Raudonvario km., Vilniaus raj. 

Organizacinis komitetas: 

Varţybų sekretorė – Daiva Pauliukonienė 

Vyriausias varţybų teisėjas – Daiva Leonavičiūtė 

Konkūrų dizaineris - Vincas Civinskas 

Varţybų stiuardas – Kotryna Meilutė 

Medicinos greitoji pagalba – Med. felčerė 

Veterinarijos gydytoja - Eglė Kvedaraitė- Eglė Kvedaraitė 

 

3. VARŽYBŲ DALYVIAI 

Varţybose gali dalyvauti raiteliai Lietuvos Respublikos ir uţsienio šalių raiteliai: 

- iki 12 metų amţiaus dalyvauja rungtyse su maţaisiais poniais, 

- 16 metų ir jaunesni dalyvauja rungtyse su poni klasės ţirgais, 

- jaunučiai, 

- jauniai, 

- atviros klasės dalyviai; 

Varţybose gali dalyvauti ţirgai: 

- kurių ūgis iki 100 cm. maţųjų poni rungtyse, 

- kurių ūgis iki 148 cm. poni rungtyse, 

- turintys LŢSF arba FEI pasus; 

Varţybų dalyviai privalo turėti LŢSF ţirgų ir raitelių licenzijas. 

 

4. PARAIŠKOS 

Paraiškas apie dalyvavimą varţybose būtina atsiųsti iki 2016 m. rugpjūčio 25d.  adresu 

juratecivinskaite@yahoo.com su kopija info@equestrian.lt 

Laiku neatsiuntus paraiškos – starto mokestis dvigubinamas. 

 

5. STARTO MOKESČIAI 

Starto mokestis mokamas uţ vieną dueto startą. 

Starto mokestisčiai:  maţiesiems poni - 5 EUR 

                                  poni - 10 EUR 

                                  jaunučiai, jauniai - 15 EUR 
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                    startams be konkurso – 10 EUR 

Starto mokesčiai mokami varţybų sekretoriate varţybų vietoje grynaisiais pinigais. 

 

6. VARŽYBŲ PROGRAMA 

 

Konkūras Nr. 1. Greičio konkūras mažiesiems poni žirgams. Art. 263. Lentelė C. Kliūčių aukštis 

iki 40 cm.  

Konkūras Nr. 2. Taurės konkūras mažiesiems poni žirgams. Art. 263. Art. 238.2.2. Lentelė A su 

persirungimu. Kliūčių aukštis iki 50 cm. 

Konkūras Nr. 3. Greičio konkūras poni žirgams. Art. 263. Lentelė C. Kliūčių aukštis iki 80 cm.  

Konkūras Nr. 4. Greičio konkūras jaunučiams (iki 16 m. imtinai).  Art. 263. Lentelė C.  

Kliūčių aukštis iki 105 cm. Ţirgų amţius – 4m. ir vyresni. I-asis kvalifikacinis konkūras į finalą. 

Prizinis fondas – 140 EUR (45-35-30-20-10). Rėmėjas: UAB „Balco“ 

Konkūras Nr. 5. Greičio konkūras jauniams (iki 18 m. imtinai).  Art. 263. Lentelė C.  

Kliūčių aukštis iki 120 cm. Ţirgų amţius – 5m. ir vyresni. I-asis kvalifikacinis konkūras į finalą. 

Prizinis fondas – 140 EUR (45-35-30-20-10). Rėmėjas: „Cavalor Lietuva“ 

Konkūras Nr. 6. Taurės konkūras poni  žirgams. Art. 238.2.2. Lentelė A su persirungimu. Kliūčių 

aukštis iki 90cm. Po šio konkūro išaiškinamas poni klasės čempionas ir prizininkai. Čempionu tampa 

maţiausiai baudos taškų surinkęs duetas; sumuojami konkūrų Nr. 3 ir Nr. 6 rezultatai (esant vienodam 

baudos taškų skaičiui, nugalėtoju skelbiamas duetas greičiausiai įveikęs konkūrą Nr. 6). Čempionas ir 

prizininkai apdovanojami medaliais, čempionas – čempionato taure, ţirgai – rozetėmis ; čempiono 

treneris – aukso medaliu.  

Konkūras Nr. 7. Taurės konkūras jaunučiams (iki 16 m. imtinai). Art. 238.2.2. Lentelė A su 

persirungimu. Kliūčių aukštis iki 110 cm. II-asis ir finalinis čempionato konkūras. Po šio konkūro 

išaiškinamas jaunučių čempionas ir prizininkai. Čempionu tampa maţiausiai baudos taškų surinkęs 

duetas; sumuojami konkūrų Nr. 4 ir Nr. 7 rezultatai (esant vienodam baudos taškų skaičiui, nugalėtoju 

skelbiamas duetas greičiausiai įveikęs konkūrą Nr. 7). Čempionas ir prizininkai apdovanojami 

medaliais, čempionas – čempionato Taure, ţirgai – rozetėmis (viso – 5 prizinės vietos); čempiono 

treneris – aukso medaliu.  

Taurės konkūro prizinis fondas – 140 EUR (45-35-30-20-10). Rėmėjas: UAB „Sakuona“ 

Konkūras Nr. 8. Taurės konkūras jauniams (iki 18 m. imtinai). Art. 238.2.2. Lentelė A su 

persirungimu. Kliūčių aukštis iki 125 cm.. II-asis ir finalinis čempionato konkūras. Po šio konkūro 

išaiškinamas jaunių čempionas ir prizininkai. Čempionu tampa maţiausiai baudos taškų surinkęs 

duetas; sumuojami konkūrų Nr. 5 ir Nr. 8 rezultatai (esant vienodam baudos taškų skaičiui, nugalėtoju 

skelbiamas duetas greičiausiai įveikęs konkūrą Nr. 8). Čempionas ir prizininkai apdovanojami 

medaliais, čempionas – čempionato Taure, ţirgai – rozetėmis (viso – 5 prizinės vietos); čempiono 

treneris – aukso medaliu.  

Taurės konkūro prizinis fondas – 140 EUR (45-35-30-20-10).  

 

7. APDOVANOJIMAS 

Finaliniuose konkūruose uţsienio svečiai rungiasi dėl piniginių premijų, tačiau Lietuvos čempionais ir 

prizininkais tampa tik Lietuvos piliečiai, kuriems įteikiami čempionato medaliai bei kiti prizai. 

Piniginiai prizai bus išmokami grynaisiais pinigais varţybų sekretoriate. 

 

8. DALYVAVIMO SĄLYGOS 

Atskiruose konkūruose raitelis gali startuoti su neribotu skaičiumi ţirgų (jei to nėra išskirtinai apibrėţta 

programoje ir išskyrus finalinius konkūrus), tačiau atrankai į finalinius konkūrus jis privalo iš anksto 

paraiškoje nurodyti daugiausia du įskaitinius ţirgus. 



Tuo pačiu ţirgu gali startuoti daugiau nei vienas raitelis viename ar keliuose konkūruose (bet ne 

daugiau kaip trys konkūrai vienam ţirgui per vieną varţybų dieną). Šiuo atveju antrasis raitelis 

dalyvauja be konkurencijos. 

Raitelis šokantis be konkurencijos privalo papildomai susimokėti 15€ starto mokestį uţ kiekvieną 

startą. 

 9. ATSAKOMYBĖ 

Organizatoriai neprisiima jokios atsakomybės dėl materialinės ar fizinės ţalos, nelaimingų atsitikimų ar 

ligos, su kuria susidūrė savininkai, sportininkai ar grumai, nepriklausomai nuo to ar tai atsitiko varţybų 

aikštelėje ar uţ jos ribų, prieš, per, ar po varţybų. Ţala ţirgams, treneriams, inventoriui, arklidţių 

priedams ir kitam turtui (įskaitant vagystes ar nuostolius) taip pat nebus organizacinio komiteto 

atsakomybėje. Rekomenduojame nuo minėtų faktorių apsidrausti, o savo turtą saugoti. 

 

10. DRAUDIMAS 

Visi savininkai ir sportininkai yra asmeniškai atsakingi uţ ţalą tretiesiems asmenims, kurią sukėlė 

patys, jų darbuotojai, agentai ar jų ţirgai. Dėl to patariame įsigyti trečiųjų šalių draudimą, pilnai 

padengiantį sportininko dalyvavimą ţirginio sporto varţybose šalies ribose ir turėti šį polisą galiojantį.  

11. PROTESTAI 

Visi prieštaravimai ar protestai turi būti raštiški, pasirašyti ir įteikti vyriausiajam varţybų teisėjui ne 

vėliau kaip per dvi valandas nuo varţybų pabaigos. 

 

12. ORGANIZATORIŲ TEISĖS 

Organizatoriai pasilieka išimtinę teisę, suderinus su Teisėjų kolegija, priklausomai nuo naujai iškilusių 

aplinkybių, keisti varţybų Nuostatus. 

 

13. KITI KLAUSIMAI 

Visus klausimus, nenumatytus šiuose Nuostatuose, iškilusius iki varţybų ar varţybų metu, spręs 

varţybų organizatoriai kartu su Teisėjų kolegija vadovaudamiesi FEI konkūrų varţybų taisyklėmis bei 

turima varţybų vykdymo patirtimi. 

 

 
 

Informacinis remėjas:   

 

Varžybų rėmėjai: 

Lietuvos arklių augintojų asociacija  

 



                

 

 

 

           

 

UAB „LOGIPOLIJA“     

                

 

                

 

 



 


