
 

                                                                                                                      

Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ ir Lietuvos asociacijos „Sportas Visiems“ 

sezono uždarymo Taurė 

PROGRAMA IR NUOSTATAI 

2014 09 21-22 

 
Varžybų vykdymo vieta ir data 

2014 m. rugsėjo 20-21 d., 10:00 val. S/k „Miražas“, Šiaulių raj. 

 

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 kartu su s/k. „Miražas“. 

 

Organizacinis komitetas: 

Varžybų prezidentas - Gediminas Gutkauskas 

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

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

 

Paraiškos: paraiškas prašome siųsti iki 2014 m. rugsėjo 18 d. 17:00 val. el.paštu: lzsfparaiska@gmail.com 

su kopija info@equestrian.lt. Neatsiuntus paraiškų iki nurodytos datos, bus taikomi dvigubi starto mokesčiai. 

 

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. 

 

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

išduotas licencijas.  

Gardo kaina – 100 Lt/ 30 EUR (plius PVM) visoms varžybų dienoms. Apie gardų poreikį prašome nurodyti 

paraiškoje. 

Starto mokestis: 50 Lt/ 15 EUR už vieną startą. 

Esant nepalankioms oro sąlygoms, varžybos gali būti vykdomos uždarose patalpose. 
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VARŽYBŲ PROGRAMA 

2014-09-20 (šeštadienis), 10:00 val. 

 

Konkūras Nr. 1. Atvira klasė.  

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: 50 Lt/ 15 EUR. 

Prizinis fondas: 600 LTL/ 173 EUR 

 

Konkūras Nr. 2. Atvira klasė.  

Dalyviai (raiteliai): visos amžiaus grupės. 

Dalyviai (žirgai): visos amžiaus grupės. 

Kliūčių aukštis: iki 110 cm. Dviejų fazių (Art. 274.5.3, Lentelė A). 

Starto mokestis: 50 Lt/ 15 EUR. 

Prizinis fondas: 800 LTL/ 231 EUR 

 

Konkūras Nr. 3. Atvira klasė. 

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: 50 Lt/ 15 EUR. 

Prizinis fondas: 1100 LTL/ 320 EUR 

 

Konkūras Nr. 4. Lietuvos asociacijos „Sportas Visiems“ sezono uždarymo taurė 

Dalyviai (raiteliai): visos amžiaus grupės. 

Dalyviai (žirgai): visos amžiaus grupės. 

Kliūčių aukštis: iki 130 cm su persirungimu (Art. 238.2.2, Lentelė A). 

Starto mokestis: 50 Lt/ 15 EUR 

Prizinis fondas: 1200 LTL/ 347 EUR 

 

2014-09-21 (sekmadienis), 10:00 val. 

 

Konkūras Nr. 1. Atvira klasė.  

Dalyviai (raiteliai): visos amžiaus grupės. 

Dalyviai (žirgai): visos amžiaus grupės. 

Kliūčių aukštis: iki 105 cm. Švara + laikas (Art. 238.2.1, Lentelė A). 

Starto mokestis: 50 Lt/ 15 EUR. 

Prizinis fondas: 800 LTL/ 230 EUR 

 

Konkūras Nr. 2. Atvira klasė.  

Dalyviai (raiteliai): visos amžiaus grupės. 

Dalyviai (žirgai): visos amžiaus grupės. 

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

Starto mokestis: 50 Lt/ 15 EUR. 

Prizinis fondas: 1000 LTL/ 290 EUR 



 

Konkūras Nr. 3. Atvira klasė. 

Dalyviai (raiteliai): visos amžiaus grupės. 

Dalyviai (žirgai): visos amžiaus grupės. 

Kliūčių aukštis: iki 125 cm. Dviejų fazių (Art. 274.5.3, Lentelė A). 

Starto mokestis: 50 Lt/ 15 EUR. 

Prizinis fondas: 1200 LTL/ 347 EUR 

 

Konkūras Nr. 4. Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ sezono uždarymo Taurė 

Dalyviai (raiteliai): visos amžiaus grupės. 

Dalyviai (žirgai): visos amžiaus grupės. 

Kliūčių aukštis: iki 135 cm. Su persirungimu. (Art. 238.2.2, Lentelė A). 

Starto mokestis: 50 Lt/ 15 EUR. 

Prizinis fondas: 1300 LTL/ 377 EUR 

 

Varžybų prizinis fondas: 8000 LTL/ 2320 EUR. 

 

Rungčių nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami pagal žemiau pateikiamą schemą: 

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

proc. rungties dalyvių: 

Užimta vieta Dalyvių 

skaičius 

(iki 11) 

Dalyvių skaičius 

(12 – 48) 

Procentinis 

piniginis prizas, 

proc. 

1 Prizai* 12 – 48 25 

2 12 – 48 20 

3 12 – 48 15 

4 12 – 48 10 

5 12 – 48 7 

6 12 – 48 5,5 

7 12 – 48 4 

8 12 – 48 3 

9 12 – 48 3 

10 12 – 48 2,5 

11 12 – 48 2,5 

12 12 – 48 2,5 

13  49 ir daugiau 1,5 

 

*Visi sportininkai, pabaigę maršrutą pasidalina prizinius pinigus, kurie yra skirti tai rungčiai tokia tvarka: 25 % tenka I 

vietai, likę priziniai padalinami likusiems sportininkams, pagal paskirtymo lentelę iki 12 vietos. Prizai, numatyti iki 12 

vietos turi būti išdalinti mažėjančia tvarka, pradedant nuo I vietos iki tada, kai visi piniginiai prizai bus išdalinti 

(pavyzdys: jei maršrutą pabaigia 8 dalyviai, jiems prizų paskirstymas skaičiuojamas iki 8 vietos, kuriai tenka 3 proc. 

piniginio prizo. 9 vietos procentinis piniginis prizas atitenka I vietai, 10 vietos – II vietai, 11  vietos – III vietai, 12 

vietos – IV vietai. Tokiu būdu yra išdalinamas visas piniginis prizas, kai rungtyje varžosi iki 12 dalyvių).  

Varžybų rėmėjai: 

                

 


