
Sezono atidarymo varžybos 

 

NUOSTATAI 

 

Varžybų data ir vieta: 

2015 gegužės 2 d., „Šilo žirgai“, Meiriškių kaimas, Bezdonių sen., Vilniaus raj. (koordinatės 54.801805, 25.440551).  

 

1. 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 (2014 m. 

redakcija) (išskyrus P-4 testą, t.y. vienas žirgas P-4 rungtyje gali startuoti ne daugiau nei  keturis kartus).   

 

2. Organizatoriai 

„Lietuvos dailiojo jojimo klubas LD“ 

 

3. Organizacinis komitetas 

Dovilė Endriukaitytė,  +370 698 50756, silozirgai@yahoo.com  

 

4. Teisėjų kolegija 

Rūta Sabonienė 

Agnė Uždavinytė-Šimelionienė 

 

5. Techninės sąlygos 

Varžybos vykdomos lauko aikštėje. Varžybinė aikštė 20x60m, gruntas – smėlis. Apšilimas vykdomas lauko 

aikštėje, gruntas – smėlis.  

 

6. Registracija 

Paraiškos teikiamos iki 2015 m. balandžio 29 d. 18 val. 

Paraiškas siųsti el. paštu: silozirgai@yahoo.com 

Paraiškoje būtina nurodyti: rungtį ir įskaitą; žirgo vardą, gimimo metus, veislę, gimimo šalį, 

tėvo/motinos/motinos tėvo vardus, spalvą, lytį, savininką; raitelio vardą, pavardę, gimimo datą. Priimamos 

tik pilnai užpildytos paraiškos. Privaloma turėti tvarkingą žirgo pasą. 

 

7. Gardų rezervacija 

Norint rezervuoti gardą kreiptis tel.  +370 698 50756.  Gardų skaičius ribotas. 

Gardų nuomos kaina (su šėrimu): parai – 15 €. Mokestis mokamas vietoje. 

 

8. Starto mokestis 

Visos rungtys – 10 € už vieną startą. 
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9. Nugalėtojų išaiškinimas ir apdovanojimas 

Rungtyse apdovanojami  kiekvienos rungties 1-3 vietų nugalėtojai. 

Visų rungčių nugalėtojai nustatomi mažiausiai iš 3 dalyvaujančių duetų. 

Prizinis fonas: taurės, rozetės, diplomai. 

 

10. Veterinarinės-mandatinės komisijos ir varžybų pradžios laikas 

Veterinarinė-mandatinė komisija: 2015.05.02, 09:30. 

Varžybų pradžia: 2015.05.02, 11:00. 

 

11. Kiti reikalavimai ir pastabos 

Remiantis naujausiomis FEI rekomendacijomis ir 2012 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 

 

11:00 Varžybų pradžia 

Rungties  
Nr. 

Testas Įskaitos Žirgai  Raitelių amžius Naudojamas inventorius 

Rungtis  
Nr. 1 

E-3 Atvira 
 
 

4 metų 
ir 
vyresni 

Jojant 6 m. ir vyr. žirgais – 
neribojamas; jaunesniais 
– tik 16 m. ir vyresni 
raiteliai. 

Tik paprastos kamanos, stekas 
leidžiamas, pentinai 
neprivalomi. Šalmas privalomas 18 m. 
ir jaunesniems 
raiteliams ir visiems jojant 6 m. ir 
jaunesniais žirgais. 
 
Pastaba: Jojama lengvąja arba 
mokomąja risčia 

Rungtis  
Nr. 2 

A-4 Atvira  4  m. ir 
vyresni 

Jojant 6 m. ir vyr. žirgais – 
neribojamas; jaunesniais 
– tik 16 m. ir vyresni 
raiteliai. 

Tik paprastos kamanos, leidžiamas 
120cm (poniams 100cm) stekas, 
pentinai privalomi. 

Rungtis  
Nr. 3 

L-1 Atvira 5 metų 
ir 
vyresni  

Jojant 6 m. ir vyr. žirgais – 
neribojamas; 
jaunesniais – tik 16 m. ir 
vyresni raiteliai 

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

Rungtis  
Nr. 4 

M-1 Atvira 6 metų 
ir 
vyresni  

Neribojamas Paprastos arba laužtukinės kamanos, 
stekas leidžiamas, 
pentinai privalomi. Šalmas privalomas 
18 m. ir jaunesniems 
raiteliams. 

Rungtis  
Nr. 5 

S-4 Atvira 
7 metų 
ir 
vyresni 

Neribojamas 

Paprastos arba laužtukinės kamanos, 
stekas leidžiamas, 
pentinai privalomi. Šalmas privalomas 
18 m. ir jaunesniems 
raiteliams. 

Rungtis  
Nr. 6 

P-4 
Atvira 

 
Poni 

4  m. ir 
vyresni 

Jojant 6 m. ir vyr. žirgais – 
neribojamas; jaunesniais 
– tik 16 m. ir vyresni 
raiteliai  

Tik paprastos kamanos, stekas 
leidžiamas, pentinai 
neprivalomi. Šalmas privalomas. 
 

 

 

 

 

 

 


