PROGRAMA IR NUOSTATAI

Rudens Taurė
I. VARŽYBŲ INFORMACIJA
VIETA: Žirgyno g. 26, Trakininkų km., Butrimonių sen., Alytaus raj.
DATA:

2021 09 18

ŠALIS:

LTU

UŽDAROS PATALPOS:

LAUKO AIKŠTĖ:

LTU-CH
LTU-3*
LTU-2*
LTU-1*

II. BENDROJI INFORMACIJA
ORGANIZATORIUS
Pavadinimas:
Adresas:

Jojimo sporto klubas ,,Butrimonys“.

Žirgyno g. 26, Trakininkų km., Butrimonių sen., Alytaus raj.

Telefonas:
El. paštas:

+370 67865350
jskbutrimonys@gmail.com

III. FEI
ELGESIO
GEROVEI UŽTIKRINTI

KODEKSAS

ŽIRGO

FEI reikalauja, kad visi asmenys susiję su tarptautiniu jojimo sportu laikytųsi
FEI Elgesio kodekso ir vadovautųsi nuostata, kad žirgo gerovė yra pati
svarbiausia. Žirgo gerovė niekada negali likti antraeilė dėl konkurencijos ar
komercijos įtakos. Itin svarbu atsižvelgti į šiuos punktus:
1.

Bendra gerovė:
a) Tinkama žirgų priežiūra
Laikymo sąlygos bei šėrimas turi atitikti aukščiausius žirgų priežiūros
standartus. Žirgai visada turi būti aprūpinti švariu ir kokybišku šienu, pašaru
bei vandeniu.
b) Treniravimo metodai
Žirgai atitinkamose disciplinose gali būti treniruojami tik atitinkančiais jų
fizinį pajėgumą bei subrendimo lygį metodais. Negalima naudoti jokių
neleistinų, žiaurių ar baimę keliančių treniravimo metodų.
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c) Kaustymas bei inventorius
Kanopų priežiūra bei kaustymas privalo atitikti aukščiausius standartus.
Inventorius turi būti pagamintais ir pritaikytas, taip, kad būtų išvengta
skausmo ar sužalojimų. d) Transportavimas
Transportavimo metu žirgai turi būti tinkamai apsaugoti nuo sužalojimų bei
kitų pavojų sveikatai. Transporto priemonės turi būti saugios, gerai
vėdinamos ir prižiūrimos, reguliariai dezinfekuojamos ir vairuojamos
kompetentingo personalo. Žirgai visą laiką turi būti prižiūrimi kompetentingų
prižiūrėtojų. e) Tranzitas
Visos kelionės turi būti planuojamos atsakingai, žirgams reguliariai turi būti
suteikiamos pertraukos pailsėti, kurių metu jie aprūpinami pašaru bei
vandeniu, pagal galiojančias FEI rekomendacijas.
2.

Tinkama fizinė būklė dalyvauti varžybose:
a) Tinkama fizinė būklė ir kompetencija
Varžybose gali dalyvauti tik fiziškai parengti žirgai ir patvirtintos
kompetencijos sportininkai. Žirgai privalo turėti tinkamas pertraukas pailsėti
tarp treniruočių ir varžybų; po kelionių turėtų būti suteikiamas papildomas
poilsis.
b) Sveikatos būklė
Nė vienas žirgas, kurio fizinė būklė yra laikoma netinkama, negali dalyvauti
ar tęsti dalyvavimo varžybose, kilus abejonėms, būtina kreiptis į veterinarijos
gydytoją.
c) Dopingas ir vaistai
Bet kokie veiksmai ar ketinimai vartoti dopingą ar piktnaudžiauti vaistais yra
laikomi rimta gerovės problema ir nebus toleruojami. Po veterinarinio
gydymo turi praeiti pakankamai laiko iki varžybų, kad žirgas galėtų visiškai
atsistatyti. d) Chirurginės procedūros
Turi būti draudžiamos bet kokios chirurginės procedūros pavojingos
varžybose dalyvaujančio žirgo gerovei ar kitų žirgų ir/ar sportininkų
saugumui. e) Kumelingos/neseniai atsivedusios kumeliukus kumelės
Po ketvirtojo nėštumo mėnesio ar esančios kartu su kumeliuku kumelės
negali dalyvauti varžybose.
f) Netinkamas pagalbinių priemonių naudojimas
Netinkamas elgesys su žirgu, naudojant natūralias ar dirbtines pagalbines
priemones (pvz.: stekas, pentinai ir kt.), nėra toleruojamas.

3.

Varžybos neturi kenkti žirgo gerovei:
a) Varžybų teritorija
Žirgus galima treniruoti ir su jais varžytis tik ant tam pritaikytų ir saugių
paviršių. Visos kliūtys bei varžybų sąlygos turi būti parengtos atsižvelgiant į
žirgo saugumą.
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b) Gruntas
Visų teritorijų, kuriose žirgai vaikšto, yra treniruojami ar dalyvauja varžybose
gruntas turi būti įrengtas bei prižiūrėtas taip, kad sumažėtų sužeidimus
galinčių sukelti veiksnių.
c) Ekstremalios oro sąlygos
Varžybos negali būti vykdomos ekstremaliomis oro sąlygomis, kurios gali
sukelti grėsmę žirgo gerovei ar saugumui. Turi būti sudarytos sąlygos
žirgams tinkamai atvėsti po dalyvavimo rungtyje. d) Arklidės varžybose
Arklidės turi būti saugios, higieniškos, patogios, gerai vėdinamos bei
pakankamo dydžio atsižvelgiant į žirgo veislę bei sudėjimą. Vanduo bei
vietos skirtos plovimui turi būti nuolatos prieinamos.
4.

Humaniškas elgesys su žirgais:
a) Veterinarinis gydymas
Varžybų metu visada turi būti prieinama veterinarinė priežiūra. Jeigu varžybų
metu žirgas susižeidžia ar yra išsekęs, sportininkas turi sustabdyti savo
pasirodymą ir leisti veterinarui atlikti apžiūrą.
b) Nukreipimas į centrus
Esant reikalui, žirgai turi būti paimami greitosios pagalbos transporto bei
nugabenami į artimiausią atitinkamą gydymo centrą tolimesnei apžiūrai bei
gydymui. Susižeidusiems žirgams prieš transportavimą turi būti suteikiama
visa būtinoji pagalba.
c) Sužeidimai varžybų metu
Varžybų metu patirtų sužeidimų dažnis turi būti stebimas. Grunto paviršiaus
būklė, rungčių dažnumas ir visi kiti rizikos veiksniai turi būti atidžiai ištirti,
siekiant nustatyti, kaip būtų galima sumažinti sužeidimų skaičių. d)
Eutanazija
Jeigu sužeidimai yra pakankamai sunkūs, remiantis humaniškomis
paskatomis, veterinarijos gydytojui gali tekti kuo skubiau atlikti eutanaziją,
kurios vienintelis tikslas – sumažinti kančias. e) Sportinės karjeros pabaiga
Su dalyvavimą varžybose baigusiais žirgais turi būti elgiamasi palankiai ir
humaniškai.

5.

Švietimas:
FEI primygtinai ragina visus, su žirginiu sportu susijusius asmenis, siekti
aukščiausių išsilavinimo standartų varžybose dalyvaujančių žirgų priežiūrai
svarbiose srityse.
Šis elgesio kodeksas dėl žirgų gerovės gali būti nuolat atnaujinamas, todėl
visos išreikštos nuomonės yra vertinamos. Ypatingas dėmesys bus skiriamas
naujų tyrimų rezultatams, todėl FEI skatina tolimesnį finansavimą bei
paramą gerovės studijoms.
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IV. OFICIALŪS ASMENYS
Nr.

Funkcijos

Vardas Pavardė

1

Vyr. Teisėjas

Bus tikslinama

2

Maršrutų dizaineris

Petras Bočkus

NF

Lygis
Kandidatas

Kontaktai
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V. DALYVIŲ SKAIČIUS
Sportininkų skaičius:

nenurodyta

Žirgų skaičius sportininkui:

nenurodyta

Žirgui leidžiama startuoti:

nenurodyta

VI. PARAIŠKOS
Paraiškas siųsti: iki 2021 09 17, el. paštas: jskbutrimonys@gmail.com.

VII. PROGRAMA
2021 09 18 šeštadienis
13:00 val. varžybų pradžia
Konkūras nr. 1 "Kartelių ir kryžiukų konkūras"
Atvira klasė
Kliūčių aukštis :
1. Kartelės ant žemės
2. Kryžiukai (50cm)
Apdovanojami raiteliai, įveikę maršrutą be baudos taškų. Galima dalyvauti abejose
užskaitose.
Starto mokestis 7 eur.
Konkūras nr. 2 „ Horseline LT“ Konkūras
Kliūčių aukštis: 75 cm
Atvira klasė.
Apdovanojamos 5 prizinės vietos (Trys vietos taurės, diplomai rozetės ir daiktiniai
prizai, 4 – 5 diplomas ir rozetės)
Startinis mokestis 10 eur.
Konkūras nr.3 Jojimo prekių parduotuvės „Jok prekės“ konkūras .
Kliūčių aukštis: 95cm
Atvira klasė.
Apdovanojamos 5 prizinės vietos (Trys vietos taurės, diplomai rozetės ir daiktiniai
prizai, 4 – 5 diplomas ir rozetės)
Starto mokestis 10 eur.
Konkūras nr. 4 Jojimo sporto klubo „Butrimonys“ konkūras
Kliūčių aukštis: 105cm
5

Atvira klasė.
Apdovanojamos 5 prizinės vietos (Trys vietos taurės, diplomai rozetės ir daiktiniai
prizai, 4 – 5 diplomas ir rozetės)
Starto mokestis 10 eur.
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VIII. PAPILDOMA INFORMACIJA
Varžybas organizuoja ir vykdo jojimo sporto klubas ,,Butrimonys“.
Varžybų organizatoriai turi teisę koreguoti varžybų programą.
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 aikštelėje ar už jos ribų,
prieš, per ar po varžybų. Žala žirgams, treneriams, inventoriui, ir kitam turtui
(įskaitant vagystes ar nuostolius) taip pat nebus organizacinio komiteto
atsakomybėje. Kiekvienas dalyvis, savininkas ar arklininkas yra 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. Rekomenduojame nuo minėtų faktorių apsidrausti.
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