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FEI CHILDREN‘S INTERNATIONAL CLASSICS, GOLD TOUR, 2018 

NUOSTATAI IR PROGRAMA 

                                                                                                                                             

Organizatorius ir vykdytojas: 

Lietuvos žirginio sporto federacija ir FEI. 

 

Varžybų organizacinis komitetas:  

Raimonda Palionytė, info@equestrian.lt, +37068757019. 

 

Vieta ir laikas: 

2018 m. liepos 14-15 d., Žagarė. 

 

Paraiškos: 

Paraiškos siunčiamos: info@equestrian.lt  iki 2018 m. liepos 11 d. 

Paraiškos priimamos tik LŽSF nustatytos formos ir pilnai užpildytos.  

Varžybų teisėjas: bus patikslinta 

Varžybų maršrutų dizaineris: bus patikslinta 

Varžybų sekretorius (informacija dėl paraiškų ir starto protokolų):  

Raimonda Palionytė (+37068757019) el. paštas: info@equestrian.lt 

Laikininkas: Vaida Palionytė  

Starto mokestis: 50 Eur visiems konkūrams (4). 

Apdovanojimai vykdomi bendroje užskaitoje, po dviejų dienų rezultatų (t.y. ne po kiekvieno konkūro atskirai). 

Gardai: 40 Eur, penktadienis-sekmadienis (+ PVM). Apie poreikį nurodyti paraiškoje. 

Elektra: 30 Eur,  penktadienis-sekmadienis. 

Apgyvendinimas: 

Varžybų vietoje yra galimas apgyvendinimas dviviečiuose kambariuose. Dušas bendras - koridoriaus gale. Kaina – 10 

Eur/nakčiai. Kambarių (lovų) kiekis ribotas.  

Užsisakyti būtina el. paštu info@equestrian.lt iki liepos 11 d. Apie poreikį nurodyti paraiškoje. 
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Veterinariniai reikalavimai: 

 Varžybose leidžiama startuoti, jei žirgas turi bet kurios valstybės galiojantį žirgo pasą, jame yra atžymos apie 

visus Lietuvos Respublikoje jojimo sporto varžybose reikalaujamus atliktus kraujo tyrimus, bei yra atžymos 

apie tvarkingai ir laiku padarytus reikalaujamus skiepus. 

 Už nustatytus pažeidimus gali būti taikomos ir kitos nuobaudos numatytos Valstybinės Maisto ir Veterinarijos 

tarnybos atitinkamuose nuostatuose. 

 Maisto ir Veterinarijos tarnyba įspėja ir pataria nenaudoti FEI pripažintų žirgų dopingo medikamentų ar 

maisto papildų. Bet kuriose Lietuvoje vykstančiose varžybose, iš bet kurio startavusio žirgo, gali būti paimtas 

mėginys dopingo kontrolei. Jei bus nustatyta, kad žirgui buvo naudojamas draudžiamas preparatas (bus rasta 

dopingu laikoma medžiaga) žirgo savininkui gresia bauda, bei visų jo žirgo tyrimo išlaidų privalomas 

kompensavimas (o tai yra ženkli suma). 

 Valstybinė Maisto ir Veterinarijos tarnyba darydama išlygas tikisi iš sportininkų geros valios, drausmės, 

atsakingumo ir tarpusavio supratimo. 

 

Atsakomybė 

1. Savininkų, varžybų dalyvių, arklių ir arklininkų registravimasis reiškia jų sutikimą su Varžybų NUOSTATŲ ir 

kiekvienos jų dalių sąlygomis, ir aiškiai išreiškia sutikimą atleisti Organizatorius nuo bet kokios atsakomybės už bet 

kokį nelaimingą atsitikimą ar bet kokio pobūdžio ligą, kurie gali paveikti varžybų dalyvį, savininką, arklį, arklininką 

ar kitą nuosavybę, įskaitant, bet neapsiribojant vagystes, kitus praradimus, tiek varžybų metu, tiek ir kitu laiku. 

2. Prieš savininkus, varžybų dalyvius, arklius ir arklininkus nei organizatoriai, nei bet koks kitas asmuo, organizatorių 

pasamdytas, nebus atsakingas už fizinę arba materialinę žalą, nelaimingus atsitikimus ar ligas, kuriuos gali patirti 

savininkai, varžybų dalyviai, arkliai ir arklininkai bet kokiomis aplinkybėmis, varžybų zonos viduje (aikštėje, trasoje) 

ar už jos, nesvarbu, kada tokie kiltų – prieš varžybas, varžybų metu ar po varžybų. 

3. Prieš trečiuosius asmenis: 

3.1 Kiekvienas dalyvis, savininkas ar arklininkas bus visiškai atsakingas už bet kokią žalą, kurią jis/ji ar jo/jos arkliai 

ar kita nuosavybė gali sukelti tretiems asmenims prieš ar po varžybų arba varžybų metu, varžybų zonoje ar už jos ribų. 

4. Organizatoriai atleidžiami nuo bet kokios atsakomybės už aukščiau išvardintas išlaidas. 

 

VARŽYBŲ PROGRAMA 

2018 m. liepos 14 d. (šeštadienis) 

Konkūras Nr. 1. I ratas 

Dalyviai (raiteliai): gimę 2004- 2006 m. 

Dalyviai (žirgai): 6 m. ir vyresni. 

Kliūčių aukštis: 110 cm  

 

Konkūras Nr. 1 II ratas 

Dalyviai (raiteliai): gimę 2004- 2006 m. 

Dalyviai (žirgai): 6 m. ir vyresni. 

Kliūčių aukštis: 120 cm  
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********************** 

2018 m. liepos 15 d. (sekmadienis) 

Konkūras Nr. 2 I ratas 

Dalyviai (raiteliai): gimę 2004- 2006  m. 

Dalyviai (žirgai): 6 m. ir vyresni. 

Kliūčių aukštis: 110 cm 

 

Konkūras Nr. 2 II ratas 

Dalyviai (raiteliai): gimę 2004- 2006 m. 

Dalyviai (žirgai): 6 m. ir vyresni. 

Kliūčių aukštis: 120 cm 

 

Apdovanojimai: dviejų dienų, dviejų ratų konkūro nugalėtojui įteikiama taurė, nugalėtojui ir prizininkams - rozetės, 

diplomai, daiktiniai prizai. 

Apdovanojimui kviečiamos I-III vietos. 

 

 

Varžybų rėmėjai ir partneriai: 

                               

       

 


