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2017 M. LIETUVOS SPORTO VILČIŲ JAUNIŲ KONKŪRŲ ŽAIDYNĖS  

NUOSTATAI IR PROGRAMA 

                                                                                                                                             

Organizatorius ir vykdytojas: 

Lietuvos sporto federacijų sąjunga ir Lietuvos žirginio sporto federacija. 

 

Varžybų organizacinis komitetas:  

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

 

Vieta ir laikas: 

2017 m. gegužės 13 d., Žačiai, Šiaulių r. 

 

Paraiškos: 

Pirminės paraiškos nuo savivaldybės siunčiamos: info@equestrian.lt  iki 2017 m. balandžio 21 d. 

Galutinės paraiškos (2 variantai) siunčiamos: info@equestrian.lt iki 2017 m. gegužės 11 d. 

Paraiškos priimamos tik LŽSF nustatytos formos ir pilnai užpildytos.  

Gardo kaina: jaunių žirgams, dalyvaujantiems šiose varžybose – nemokamai (tik gegužės 12-13 d.). 

Žirgų transporto priemonės prijungimas prie elektros - 15 Eur/ diena (plius PVM). 

Dėl gardų užsakymų: poreikį nurodyti paraiškoje. 

Apgyvendinimas: 

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

eurų/ naktis (plius PVM, 9 proc.). Kambarių (lovų) kiekis ribotas.  

Užsisakyti būtina nurodant paraiškoje iki gegužės 11 d. 

Dalyvavimo sąlygos: 

 Raiteliai ir žirgai turi turėti 2017 m. LŽSF galiojančias licencijas. 

 2010 m. liepos 29 dienos Valdybos nutarimu raiteliai iki 16 metų varžybose privalo dėvėti apsaugines  

liemenes. 
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 Dalyvių amžiaus ribos: gimę 1999-2003 m. Raitelio amžius skaičiuojamas nuo einamųjų metų sausio 1 d.  

 Žirgų amžius – nuo 5 m. Žirgo amžius skaičiuojamas nuo einamųjų metų sausio 1 d. 

 Žirgo starto kiekis – ne daugiau dviejų startų per dieną. 

 Raiteliai dalyvauja kvalifikaciniame konkūre (Nr.) ir tokiu būdu kvalifikuojasi į Finalinį konkūrą (Nr. 2). 

Raiteliai, eliminuoti konkūre Nr. 1 arba atsisakę tęsti maršrutą, t.y. nefiksavę galutinio rezultato, netenka 

teisės varžytis Finaliniame konkūre Nr. 2. 

 2017 m. Lietuvos Sporto Vilčių Jaunių Žaidynių nugalėtoju tampa duetas įveikęs Finalinio konkūro Nr. 2 

maršrutą (ar jo persirungimą) per greičiausią laiką bei surinkęs mažiausią baudos taškų kiekį. 

 

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. 
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VARŽYBŲ PROGRAMA 

 

2017 m. gegužės 13 d. (šeštadienis) 

Varžybų pradžia: 11.00 val. (varžybų laikas gali būti koreguojamas) 

Konkūras Nr. 1. Kvalifikacinis konkūras. 

Dalyviai (raiteliai): gimę 1999-2003 m.  

Dalyviai (žirgai): 5 m. ir vyresni. 

Kliūčių aukštis: 110 cm (Art.: 238.2.1, Lentelė A) 

Dalyvių starto mokestis: nėra. 

Apdovanojimai: konkūro nugalėtojo taurė, rozetės, diplomai. 

Apdovanojimui kviečiamos I-V vietos. 

 

Konkūras Nr. 2 Finalinis konkūras. 

Kvalifikacija dalyvauti šiame konkūre įgijama tik pabaigus Konkūrą Nr. 1. 

Dalyviai (raiteliai): gimę 1999-2003 m. 

Dalyviai (žirgai): 5 m. ir vyresni. 

Kliūčių aukštis: 120 cm. (Art.: 238.2.2, vykdoma su persirungimu) 

Dalyvių starto mokestis: nėra. 

Apdovanojimai: 2017 m. Lietuvos sporto vilčių jaunių konkūrų žaidynių nugalėtojo taurė, rozetės, diplomai. 

Apdovanojimui kviečiamos I-V vietos. 
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