
 

   „ŠIAULIŲ ARENOS“ ATVIRAS KONKŪRAS         

NUOSTATAI IR PROGRAMA 

2014 m. spalio 9-12 d. 

 

Tikslas ir uždaviniai 

1. Populiarinti žirgų sportą Lietuvos gyventojų tarpe. 

2. Kelti sportinį meistriškumą. 

3. Išaiškinti stipriausius šalies sportininkus. 

 

Varžybų organizatoriai:  

Lietuvos žirginio sporto federacija, 

Sporto klubas „Miražas“. 

 

Organizacinis komitetas: 

Varžybų prezidentas - Gediminas Gutkauskas 

Raimonda Palionytė – Tel. nr.: +370 687 57019, info@equestrian.lt 

Gintas Lomsargis – Tel. nr.: +370 698 34256 

 

Prizinis fondas: 15500 LTL/ 4490 EUR 

Reikalavimai dalyviams: Lietuvos Respublikos raiteliai ir jų žirgai privalo turėti galiojančias Lietuvos žirginio 

sporto federacijos išduotas licencijas. 

Dėmesio! Kadangi nacionalinės „Šiaulių arenos“ varžybos sutampa su FEI CSI2* varžybomis, varžybų dalyvių 

atvykimas ir išvykimas sutampa su FEI varžybų dalyvių atvykimu ir išvykimu, t.y. nacionalinėse rungtyse 

dalyvaujantys žirgai privalo dalyvauti vet. išvedime kartu su tarptautinėse varžybose dalyvaujančiais žirgais 

2014 10 09 16:00-19:00 val., ir neturi teisės išvykti iki oficialios varžybų pabaigos 2014 10 12. Varžybų teritoriją 

palikę žirgai, nebeturės teisės sugrįžti ir toliau dalyvauti nacionalinėse rungtyse šiose varžybose (taisyklė 

taikoma pagal FEI teisėjų nurodymus). 

Gardo kaina – 80 EUR (plius PVM) visoms varžybų dienoms.  

Mokestis už naudojimąsi elektros energija visoms varžybų dienoms (transporto priemonėms, vežančioms žirgus) – 30 

EUR (plius PVM). 

Gardo mokesčiai mokami pavedimu iki 2014 10 06. Iki 2014 10 06 nesumokėjus mokesčio už gardus, raitelis 

netenka teisės dalyvauti varžybose ir yra iš jų pašalinamas. 

 

Už gardus mokėti banko pavedimu iki 2014 10 06: 

Lietuvos žirginio sporto federacija 

PVM mok. kodas: LT100001158612 

Įm. kodas: 190738598. 

A/s: LT48 7300 0100 9419 9869 

Bankas: Swedbank 

 

Paraiškas siųsti: lzsfparaiska@gmail.com su kopija info@equestrian.lt iki 2014 10 03. 
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Apgyvendinimas: 

Yra galimybė užsisakyti kambarį viešbutyje „TURNĖ“:  

Rūdės g. 9, LT-77155 Šiauliai 

Telefonas +370 41 500150 

Mobilus telefonas +370 698 79513 

El. paštas: hotel@turne.lt 

www.turne.lt  

 

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. 

 

VARŽYBŲ PROGRAMA 

2014-10-10, 8:30 val. (Penktadienis) Laikas gali būti koreguojamas 

Atviras konkūras Nr. 1. 

Dalyviai (raiteliai): visos amžiaus grupės. 

Dalyviai (žirgai): visos amžiaus grupės. 

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

Starto mokestis: 40 EUR/ 140 Lt 

Prizinis fondas – 2000 Lt/ 580 EUR. I vieta -25 proc. prizinio fondo. Apdovanojami 25 proc. rungties dalyvių. 

 

2014-10-10, 10:30 val. (Penktadienis) Laikas gali būti koreguojamas 

Atviras konkūras Nr. 2. 

Dalyviai (raiteliai): visos amžiaus grupės. 

Dalyviai (žirgai): visos amžiaus grupės. 

Kliūčių aukštis: iki 120 cm. Švara + laikas (Art. 238.2.1, Lentelė A). 

Starto mokestis: 40 EUR/ 140 Lt 

Prizinis fondas – 2500 Lt/ 725 EUR. I vieta - 25 proc. prizinio fondo. Apdovanojami 25 proc. rungties dalyvių. 

 

2014-10-11, 8:00 val. (Šeštadienis) Laikas gali būti koreguojamas 

Atviras konkūras Nr. 3. 

Dalyviai (raiteliai): visos amžiaus grupės. 

Dalyviai (žirgai): visos amžiaus grupės. 

Kliūčių aukštis: iki 100 cm. Dviejų fazių (Art. 274.5.3, Lentelė A). 

Starto mokestis: 40 EUR/ 140 Lt 

Prizinis fondas – 2000 Lt/ 580 EUR. I vieta - 25 proc. prizinio fondo. Apdovanojami 25 proc. rungties dalyvių. 

 

2014-10-11, 10:00 val. (Šeštadienis) Laikas gali būti koreguojamas 

Atviras konkūras Nr. 4. 

Dalyviai (raiteliai): visos amžiaus grupės. 

Dalyviai (žirgai): visos amžiaus grupės. 

Kliūčių aukštis: iki 120 cm. Dviejų fazių (Art. 274.5.3, Lentelė A). 

Starto mokestis: 40 EUR/ 140 Lt 

Prizinis fondas – 2500 Lt/ 725 EUR. I vieta - 25 proc. prizinio fondo. Apdovanojami 25 proc. rungties dalyvių. 
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2014-10-12, 8:00 val. (Sekmadienis) Laikas gali būti koreguojamas 

Atviras konkūras Nr. 5. 

Dalyviai (raiteliai): visos amžiaus grupės. 

Dalyviai (žirgai): visos amžiaus grupės. 

Kliūčių aukštis: iki 100 cm. Su persirungimu (Art. 238.2.2, Lentelė A). 

Starto mokestis: 40 EUR/ 140 Lt 

Prizinis fondas – 3000 Lt/ 870 EUR. I vieta - 25 proc. prizinio fondo. Apdovanojami 25 proc. rungties 

dalyvių. 

 

2014-10-12, 10:00 val. (Sekmadienis) Laikas gali būti koreguojamas 

Atviras konkūras Nr. 6. 

Dalyviai (raiteliai): visos amžiaus grupės. 

Dalyviai (žirgai): visos amžiaus grupės. 

Kliūčių aukštis: iki 120 cm. Su persirungimu (Art. 238.2.2, Lentelė A). 

Starto mokestis: 40 EUR/ 140 Lt 

Prizinis fondas – 3500 Lt/ 1015 EUR. I vieta - 25 proc. prizinio fondo. Apdovanojami 25 proc. rungties 

dalyvių. 

 

Prizinio fondo paskirstymo lentelė, kai rungties nugalėtojui tenka 25 proc. rungties prizinio fondo ir apdovanojama 25 

proc. rungties dalyvių: 

Užimta vieta Dalyvių 

skaičius 

(iki 25) 

Dalyvių 

skaičius 

(26 – 48) 

Procentinis 

piniginis prizas, 

proc. 

1 iki 25  25  

2 iki 25  20 

3 iki 25  15 

4 iki 25  10 

5 iki 25  7 

6 iki 25  5,5 

7  26 – 48 4 

8  26 – 48 3 

9  26 – 48 3 

10  26 – 48 2,5 

11  26 – 48 2,5 

12  26 – 48 2,5 

13  49 ir 

daugiau 

1,5 

 

Varžybų rėmėjai: 

 

    

     


