
 

Šalčininkų mero taurė ir Trakėnų augintojų asociacijos taurė - bandymai 

PROGRAMA IR NUOSTATAI 

1. Varžybų data ir vieta: 

2015 rugsėjo 26 d. (priklausomai nuo dalyvių skaičiaus, gali būti vykdoma dvi dienas), „Pasaga“, Sakalų km., 

Jašiūnų sen, Šalčininkų raj.  

 

2. Varžybos vykdymo reglamentas 

Varžybos vykdomos pagal LŽSF varžybų ir kitų renginių organizavimo taisykles (patvirtintas 2010.01.22), 

LŽSF etikos taisykles (patvirtintas 2010.02.22), FEI statuto 22 leidimą (papildyta 2011.01.01), FEI Bendrųjų 

nuostatų 23 leidimą (papildyta 2011.01.01), LR veterinarinius reikalavimus, FEI Anti-dopingo taisykles 

sportininkams (ADHRA) (papildyta 2011.01.01), Lietuvos dailiojo jojimo varžybų taisykles (2015 m. 

redakcija), nacionalines taisykles jojant poni klasės žirgais). 

 

 

3. Organizatoriai 

 S/K „Pasaga“ ir Lietuvos žirginio sporto federacija 

 

4. Organizacinis komitetas 

Laima Šilalienė 

Jolanta Butrimienė mob. 8-616-00569 

El. Paštas: dressage.pasaga@gmail.com 

 

5. Teisėjų kolegija 

Teisėjai:  Raminta Sakalauskienė, Gailutė Laurynienė , Daiva Pakulienė, Dovilė Kraulaidienė, Judra Kašarina 

6.   Techninės sąlygos 
Varžybos vykdomos atviroje aikštelėje. Varžybinė aikštė 20x60m, gruntas – smėlis.  
 

7. Apšilimas  lauko aikštėje  20x60m, gruntas-smėlis. 

  
8. Registracija 

Paraiškos teikiamos iki 2015m. rugsėjo 20 d. 17 val. 

Paraiškas siųsti el.paštu: dressage.pasaga@gmail.com su kopija info@equestrian.lt 

Priimamos tik pilnai užpildytos paraiškos. Privaloma turėti pagal VET reikalavimus užpildytą žirgo pasą.  

 

9. Gardai 

Gardų rezervacija siunčiama kartu su paraiška dressage.pasaga@gmail.com 

Pasiteiravimui: Deimantė Budnikaitė tel:  8-67962224. 

Gardų kaina:  10 EUR mokestis mokamas vietoje, organizatoriui. 

 

10. Starto mokestis :  

a. 20 EUR/vienas startas – M lygio ir Šv.  Jurgio rungtys 

b. 15 EUR/vienas startas visoms kitoms rungtims. 
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11. Veterinarinės-mandatinės komisijos ir varžybų pradžios laikas 

Veterinarinė-mandatinė komisija:  9.00 val. (priklausomai nuo dalyvių skaičiaus laikas gali keistis) 

Varžybų pradžia: 10.00 val. (priklausomai nuo dalyvių skaičiaus laikas gali keistis) 

 

12. Kiti reikalavimai ir pastabos (SVARBU!) 

Remiantis naujausiomis FEI rekomendacijomis ir 2014 m. Lietuvos dailiojo jojimo varžybų taisyklėmis, 

visiems 18 m. ir jaunesniems raiteliams bei raiteliams, jojantiems 6 metų ar jaunesniais žirgais, užsegtas, 

tarptautinius ASTM/SEI saugumo standartus atitinkantis šalmas yra privalomas varžybų ir treniruočių 

metu varžybų vietoje. Fraką dėvėti leidžiama tik M ir sudėtingesnio lygio rungtyse. 

PROGRAMA 

 Varžybų programa:  
 

Rungties  
Nr. 

Testas Įskaitos Žirgai  Raitelių amžius Naudojamas inventorius 

Rungtis  
Nr. 1 

P-4 Vaikų 6 metų ir 
vyresni 

 

14 metų ir jaunesni Tik paprastos kamanos, stekas 
leidžiamas, pentinai neprivalomi (max. 
1,5 cm), šalmas privalomas 

P-4 Atvira Neribojamas 

 
Neribojamas Tik paprastos kamanos, stekas 

leidžiamas, pentinai neprivalomi (max. 
1,5 cm), šalmas privalomas 

Rungtis  
Nr. 2 

E-6 Vaikų 
 

6 metų ir 
vyresni 

 

14 metų ir jaunesni 

 
Tik paprastos kamanos, pentinai 
neprivalomi (max. 1,5 cm), šalmas 
privalomas 

Rungtis 
Nr. 3 

E-2 Mėgėjų Neribojamas 

 
Neribojamas  Tik paprastos kamanos, pentinai 

neprivalomi (max. 1,5 cm), šalmas 
privalomas 

E-2 Atvira Neribojamas 

 
Neribojamas  Tik paprastos kamanos, pentinai 

neprivalomi (max. 1,5 cm), šalmas 
privalomas 

Rungtis  
Nr. 4 

A-4 Jaunučių 
6 metų ir 
vyresni 

14-16 metų  
Tik paprastos kamanos, stekas 120 cm , 
pentinai privalomi, šalmas privalomas  

A-4 Atvira  Neribojamas Neribojamas 
Tik paprastos kamanos, stekas 120 cm , 
pentinai privalomi, šalmas privalomas 

Rungtis  
Nr. 5 

L-5 Jauniai 6 metų ir 
vyresni 

16-18 metų Tik paprastos kamanos, stekas 120 cm, 
pentinai privalomi. Šalmas privalomas 
18 m. ir jaunesniems raiteliams ir 
visiems jojant 6 m. ir jaunesniais 
žirgais.  

 

L-5  
Atvira 

Žirgai nuo 5 
m. / 
Raiteliams 
iki 16 metų – 
nuo 6 m. 

Neribojamas Tik paprastos kamanos, stekas 120 cm, 
pentinai privalomi. Šalmas privalomas 18 
m. ir jaunesniems raiteliams ir visiems 
jojant 6 m. ir jaunesniais žirgais. 

Rungtis  
Nr. 6 

M-12  
Jaunimo 

6 metų ir 
vyresni 

16-21 metų amžiaus 
raiteliai 

Paprastos arba laužtukinės kamanos, stekas 
tik su paprastomis kamanomis, pentinai 
privalomi, šalmas privalomas 18 m. ir 
jaunesniems raiteliams  

M-12 

Atvira  

6 metų ir 
vyresni 

Neribojamas Paprastos arba laužtukinės kamanos, stekas 
tik su paprastomis kamanomis, pentinai 
privalomi, šalmas privalomas 18 m. ir 
jaunesniems raiteliams  

Rungtis  
Nr. 7 

S-4 Atvira 6 metų ir 
vyresni  
 

Neribojamas Paprastos arba laužtukinės kamanos, 120 cm 
stekas tik su paprastom kamanom, pentinai 
privalomi 

 


