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„ŠIAULIŲ ARENOS“ NACIONALINIAI KONKŪRAI       

   

2017 m. spalio 13-15 d. 

VARŽYBŲ PROGRAMA 

2017-10-13, 8:30 val. (penktadienis) Laikas gali būti koreguojamas 

Atviras konkūras Nr. 1. 

Dalyviai (raiteliai): visos amžiaus grupės (pagal LŽSF ir FEI konkūrinio jojimo taisykles) 

Dalyviai (žirgai): visos amžiaus grupės (pagal LŽSF ir FEI konkūrinio jojimo taisykles) 

Kliūčių aukštis: 90-100 cm. Dvi fazės, su galimybe joti antroje fazėje (Art. 274.5.6). 

Apdovanojama 12 vietų. Į apdovanojimo ceremoniją kviečiami pirmieji 6 duetai.  

 

2017-10-13, 11:00 val. (penktadienis) Laikas gali būti koreguojamas 

Atviras konkūras Nr. 2. 

Dalyviai (raiteliai): visos amžiaus grupės (pagal LŽSF ir FEI konkūrinio jojimo taisykles) 

Dalyviai (žirgai): visos amžiaus grupės (pagal LŽSF ir FEI konkūrinio jojimo taisykles) 

Kliūčių aukštis: 115 cm. Dvi fazės, su galimybe joti antroje fazėje (Art. 274.5.6). 

Apdovanojama 12 vietų. Į apdovanojimo ceremoniją kviečiami pirmieji 6 duetai.  

 

2017-10-14, 8:30 val. (šeštadienis) Laikas gali būti koreguojamas 

Atviras konkūras Nr. 3. 

Dalyviai (raiteliai): visos amžiaus grupės (pagal LŽSF ir FEI konkūrinio jojimo taisykles) 

Dalyviai (žirgai): visos amžiaus grupės (pagal LŽSF ir FEI konkūrinio jojimo taisykles) 

Kliūčių aukštis: 90-100 cm. Dvi fazės, su galimybe joti antroje fazėje (Art. 274.5.6). 

Apdovanojama 12 vietų. Į apdovanojimo ceremoniją kviečiami pirmieji 6 duetai.  

 

2017-10-14, 10:30 val. (šeštadienis) Laikas gali būti koreguojamas 

Atviras konkūras Nr. 4. 

Dalyviai (raiteliai): visos amžiaus grupės (pagal LŽSF ir FEI konkūrinio jojimo taisykles) 

Dalyviai (žirgai): visos amžiaus grupės (pagal LŽSF ir FEI konkūrinio jojimo taisykles) 

Kliūčių aukštis: 115 cm. Dvi fazės, su galimybe joti antroje fazėje (Art. 274.5.6). 

Apdovanojama 12 vietų. Į apdovanojimo ceremoniją kviečiami pirmieji 6 duetai.  

 

2017-10-15, 8:00 val. (Sekmadienis) Laikas gali būti koreguojamas 

Atviras konkūras Nr. 5. 

Dalyviai (raiteliai): visos amžiaus grupės (pagal LŽSF ir FEI konkūrinio jojimo taisykles) 

Dalyviai (žirgai): visos amžiaus grupės (pagal LŽSF ir FEI konkūrinio jojimo taisykles) 

Kliūčių aukštis: 90-100 cm. Švara + laikas (Art. 238.2.1, Lentelė A). 

Apdovanojama 12 vietų. Į apdovanojimo ceremoniją kviečiami pirmieji 6 duetai.  

 

2017-10-15, 11:00 val. (sekmadienis) Laikas gali būti koreguojamas 

Atviras konkūras Nr. 6. 

Dalyviai (raiteliai): visos amžiaus grupės (pagal LŽSF ir FEI konkūrinio jojimo taisykles) 

Dalyviai (žirgai): visos amžiaus grupės (pagal LŽSF ir FEI konkūrinio jojimo taisykles) 

Kliūčių aukštis: 115 cm. Švara + laikas (Art. 238.2.1, Lentelė A). 

Apdovanojama 12 vietų. Į apdovanojimo ceremoniją kviečiami pirmieji 5 duetai.  
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Varžybų rėmėjai ir partneriai: 

            

         


