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Ž.Ū. MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO TAURĖS KONKŪRO
NUOSTATAI

BENDROJI INFORMACIJA

Rengiamos varžybos LR Prezidento taurės konkūras
Varžybų data 2015 m. gegužės 30 d.
Varžybų vieta Harmony parkas (Vazgaikiemio k., Prienų r.)
Varžybų pradžia 11.00 val.

ORGANIZATORIAI

Aleksandro Stulginskio universitetas
VŠĮ „Visuomenės harmonizavimo parkas“
Žirginio sporto klubas

TEISĖJAI

Vyriausioji teisėja – Regina Gražulienė
Maršrutų dizaineris – Vincas Civinskas

DALYVIAI

Reikalavimai varžybų 
dalyviams

Varžybose dalyvaujantys raiteliai turi turėti tvarkingus žirgo pasus.
Visiems raiteliams būtinos LŽSF licencijos.
Varžybų rungtyje Nr. 1 gali dalyvauti raiteliai iki 18 m. amžiaus (imtinai).

Žirgų skaičius

Varžybų  rungtyje  Nr.  1  leidžiama  dalyvauti  tik  su  žemaitukų  veislės
žirgais. Su vienu žirgu gali startuoti 2 raiteliai. 
Visiems žirgams būtinos LŽSF licencijos.
Kitose rungtyse žirgų skaičius nėra ribojamas. Vienas žirgas gali startuoti
ne daugiau kaip dvejose rungtyse.

VETERINARIJA

Veterinariniai nurodymai
Visi  varžybų  dalyviai  privalo  turėti  tvarkingą  žirgo  pasą  su
įrašais

Veterinarinė-mandatinė komisija Gegužės 30 d., 9.30 val. - 10.30 val.

VARŽYBŲ RUNGTYS

Įsteigiamos šios rungtys:

Rungtis Nr. 1. Žemaitukų arklių augintojų asociacijos prizas. Art.238.2.2, kliūčių aukštis iki 100 cm.
Dalyvauja raiteliai, jojantys žemaitukų veislės žirgais.
Rungtis Nr. 2. LR Žemės ūkio ministerijos prizas. „Akumuliatorius su Jokeriu“; Art.: 269.2. aukštis
iki 120 cm (atvira klasė).
Rungtis Nr. 3. Lietuvos Respublikos Prezidento taurės konkūras. Art. 238.2.2, kliūčių aukštis 140 cm.
Rungtis Nr. 4. UAB East West Agro prizas.  Paguodos konkūras. „Greičio ir vikrumo“ konkūras. 
Art.238.2.1, kliūčių aukštis 130 cm.

APDOVANOJIMAI

Raiteliai  apdovanojami  vertingais  daiktiniais  ir  piniginiais  prizais,  o  konkūro  nugalėtojas  –
pereinamąja  Lietuvos  Respublikos  Prezidento  taure.  Žemaitukų  arklių  augintojų  asociacijos
rungtyje  dalyviams įsteigiamos 3 prizinės  vietos,  kitų rungčių dalyviams įsteigiama po 6 prizines
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vietas.  
Varžybų prizinis  fondas formuojamas iš dalyvių starto mokesčių ir  rėmėjų lėšų. Priziniam fondui
skiriama 100 proc. surinktų starto mokesčių sumos. 
Varžybų prizinis fondas – 6600 Eur. 

APGYVENDINIMAS IR KITOS PASLAUGOS

Raitelių 
nakvynė, 
baseino ir 
SPA 
paslaugos, 
restoranas

Raiteliai  nakvyne  rūpinasi  savarankiškai.  Dėl  apgyvendinimo  parke  kreiptis
telefonais: 8 615 05 188 ir 8 650 98 012 (el. p. info@harmonypark.lt).
Šventės proga apsilankymui „Simboly“ baseinų - pirčių zonoje suteikiama 40 proc.
nuolaida. 
Specialūs masažai – ypatingomis kainomis tik šventės dalyviams.
Dalyvių laukia atnaujintas restorano meniu ir jauki aplinka.
Daugiau informacijos galima rasti interneto svetainėje www.harmonypark.lt 
Už nakvynės, baseinų ir SPA, maitinimo restorane paslaugas atsiskaitoma pavedimu
ar grynaisiais viešbučio „Simboly“ registratūroje.

Sąlygos 
žirgams

Raiteliams, kurių žirgams reikalingas gardas, nurodo tai paraiškoje. Gardai žirgams
paruošiami arklidėse šalia konkūro aikštės (kraikas – šiaudai)  nuo  gegužės  30 d.
7.00 val.
Gardai suteikiami nemokamai, išvykstant  jie turi būti palikti tvarkingi, t.y. išvalyti.
Jei gardas nebus tvarkomas, mokamas 15 Eur mokestis. 
Atvykimą  iš  vakaro,  t.y.  gegužės  29  d.,  derinti  su  žirgyno  vadove  Gabriele
Vaitkaityte tel. 8 693 83322, 8 655 33611, el.p. gabrielevait@gmail.com.
Pastačius  žirgus  arklidėje,  mašinas  dalyviai  turi  statyti  specialioje  aikštelėje  už
konkūro varžybų komplekso tvoros. Privaloma laikytis ypatingos tvarkos, drausmės
ir atsargumo, kadangi parko teritorijoje vyks masinis renginys. 
Kilus bet kokiems klausimams kreiptis į Gabrielę aukščiau nurodytais telefonais.

Mokesčiai
Starto mokesčiai - 30 Eur už kiekvieną žirgą, nepriklausomai nuo startų skaičiaus,
išskyrus rungtį Nr. 1. Rungties Nr. 1 dalyviams starto mokesčių nėra. 

ATSAKOMYBĖ

Organizatoriai  neprisiima  jokios  atsakomybės  dėl  materialinės  ar  fizinės  žalos,  nelaimingų
atsitikimų ar ligos, su kuria susidūrė savininkai, sportininkai ar grumai, nepriklausomai nuo to, ar tai
atsitiko varžybų aikštėje ar už jos ribų, prieš, per ar po varžybų.

Visi savininkai ir sportininkai yra asmeniškai atsakingi už žalą tretiesiems asmenims, kurią sukėlė
patys,  jų  darbuotojai,  agentai  ar  jų  žirgai.  Dėl  to  jiems  rekomenduojama  įsigyti  trečiųjų  šalių
draudimą, pilnai padengiantį dalyvavimą žirginio sporto rungtyse Lietuvoje bei užsienyje, ir turėti šį
polisą galiojantį.

PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR PAPILDOMA INFORMACIJA

Paraiškų teikimas Paraiškos teikiamos elektroninio pašto adresu: reggra@mail.ru 
Paraiškų pateikimo terminas Iki 2015 m. gegužės 27 d.

Papildoma informacija
Papildomą  informaciją  apie  dalyvavimo  varžybose  sąlygas  teikia
Antanas Civinskas, tel. 8 687 80 944, Rimantas Čiūtas, tel. 8 686 57
699, Dalia Trainytė, tel. 8 685 23 795.

Varžybų dalyvių registravimasis reiškia jų sutikimą su varžybų nuostatų ir kiekvienos jų dalių sąlygomis.
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LR PREZIDENTO TAURĖS KONKŪRAS

PROGRAMA* 

2015 m. gegužės 30 d. 

Vazgaikiemio k., Prienų r.

11. 00 Rungtis Nr. 1. Žemaitukų arklių augintojų asociacijos prizas.  Art.238.2.2,  kliūčių aukštis iki  
100 cm. Dalyvauja raiteliai, jojantys žemaitukų veislės žirgais.
Prizinis fondas: Rungties nugalėtojai apdovanojami daiktiniais prizais. 

12.00. val. Rungtis Nr. 2. LR Žemės ūkio ministerijos prizas. 
„Akumuliatorius su Jokeriu“; Art.: 269.2. aukštis iki 120 cm (atvira klasė).
Prizinis fondas: 1300 Eur ir daiktinis prizas (pirmosios vietos laimėtojui)
I vieta – 450 Eur; II vieta – 300 Eur; III vieta – 250 Eur; IV vieta – 150 Eur; V vieta – 100 Eur; VI vieta –
50 Eur. 

14.00 val. Rungtis Nr. 3. Lietuvos Respublikos Prezidento taurės konkūras. Art.: 238.2.2.Kliūčių aukštis
140 cm. 
Prizinis fondas: 3000 Eur ir daiktiniai prizai pirmosios vietos laimėtojui (balnas, dviratis)
I vieta – 950 Eur; II vieta – 750 Eur; III vieta – 650 Eur; IV vieta – 350 Eur; V vieta – 200 Eur; VI vieta –
100 Eur. 

15. 30 val. Iškilmingas Lietuvos Respublikos Prezidento taurės konkūro nugalėtojų apdovanojimas. 

16.00 val. Rungtis Nr. 4. UAB „East West  Agro“ prizas.  Paguodos konkūras.  „Greičio ir  vikrumo“
konkūras. Art.238.2.1, kliūčių aukštis 130 cm.
Prizinis fondas: 700 Eur ir daiktinis prizas (pirmosios vietos laimėtojui)
I vieta – 230 Eur; II vieta – 160 Eur; III vieta – 120 Eur; IV vieta – 90 Eur; V vieta – 70 Eur; VI vieta – 
30 Eur. 

Pastaba. Organizatoriai pasilieka teisę keisti varžybų programą.

* Kartu su konkūro varžybomis vyks Šeimų šventė, kurią Visuomenės harmonizavimo parkas rengia kartu
su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Laukiama atvykstant dešimt tūkstančių dalyvių iš visos
Lietuvos, kurie kartu su šventės renginiais stebės ir LR Prezidento taurės konkūro varžybas. 
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