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LIETUVOS TRAKĖNŲ ARKLIŲ AUGINTOJŲ ASOCIACIJOS VARŽYBOS-

BANDYMAI 

ŠALČININKŲ RAJONO MERO TAURĖ 

PROGRAMA IR NUOSTATAI 

1. Varžybų data ir vieta: 
2016 m. spalio 8 d., „Pasaga“, Sakalų km., Jašiūnų sen, Šalčininkų raj.  
 

2. Varžybų vykdymo reglamentas 

LŽSF varžybų ir kitų renginių organizavimo taisykles (patvirtintas 2010.01.22), LŽSF etikos taisykles (patvirtintas 
2010.02.22), LR veterinarinius reikalavimus, FEI Anti-dopingo taisykles sportininkams (ADHRA) (aktuali redakcija), 
Lietuvos dailiojo jojimo varžybų taisykles (2016 m. redakcija), 2016 m. Lietuvos dailiojo jojimo žiemos čempionato 
nuostatus, FEI dailiojo jojimo taisykles (2016 m. redakcija). 

3. Organizatoriai 
 S/K „Pasaga“, Lietuvos žirginio sporto federacija 

 
4. Organizacinis komitetas 

Laima Šilalienė mob. 8-614-61059 
 dressage.pasaga@gmail.com  
 

5. Teisėjų kolegija 
Teisėjai: 

 Raminta Sakalauskienė  

 Odeta Vasiliauskienė  

 Judra Kašarina 
6. Stiuartas: 

Vaida Palionytė 

7.   Techninės sąlygos 
Varžybos vykdomos lauko aikštelėje. Varžybinė aikštė: 20 x 60 m, apšilimas vyksta lauko apšilimo aikštelėje  

8. Registracija 
Paraiškos teikiamos iki 2016 m. spalio 3 d. (vėliau atsiųstoms paraiškoms bus taikomas dvigubas startinis mokestis) 
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.Vaikai iki 16 
m. imtinai privalo turėti draudimą nuo nelaimingų atsitikimų bei tėvų sutikimą dalyvauti varžybose. 

9. Gardai 
Gardų rezervacija: norint rezervuoti gardą – rašyti: dressage.pasaga@gmail.com 
Rašant nurodyti kiek, kokiems žirgams ir kuriam laikui reikalingi gardai. 
Gardo mokestis parai – 10 eurų. PAŠARAIS/ŠIENU NEAPRŪPINAMA. 
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10. Starto mokestis:  
15 eurų už vieną startą Didžiojo prizo rungtyje. 
15 eurų už vieną startą Šv. Jurgio rungtyje. 
15 eurų už vieną startą M lygio rungtyje. 
15 eurų už vieną startą E lygio rungtyje. 
15 eurų už vieną startą A lygio rungtyje. 
10 eurų už vieną startą P lygyio rungtyje . 
Starto mokesčiai mokami vietoje organizatoriui.  
Sumokėjęs starto mokestį, raitelis dalyvauja vienoje pasirinktoje įskaitoje, tačiau jei nori, kad jo rezultatas būtų 
skaičiuojamas tiek pagrindinėje, tiek papildomoje įskaitoje, jis moka dvigubą starto mokestį, nes varžosi dėl dviejų 
prizų (pvz. jaunutis nori varžytis tiek savo, tiek atviroje įskaitoje). 
 

11. Prizininkai apdovanojami, jei jų pasiektas procentinis rezultatas yra 58 proc. ir daugiau. Rungties apdovanojimai 
vykdomi iš karto jai pasibaigus. 
 

12. Veterinarinės-mandatinės komisijos ir varžybų pradžios laikas 
Veterinarinė-mandatinė komisija: nuo 8:00 val. 
Varžybų pradžia: 9:00 val. 
Pastaba: Priklausomai nuo dalyvių skaičiaus laikas gali keistis. 
 

13. Kiti reikalavimai ir pastabos (SVARBU!) 
Remiantis naujausiomis FEI rekomendacijomis ir 2016 m. Lietuvos dailiojo jojimo varžybų taisyklėmis, visiems 22 m. 
ir jaunesniems raiteliams bei raiteliams, jojantiems 7 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. 

 
Varžybų programa:  

Rungties 
Nr. 

Testas Įskaita Žirgai Raiteliai Naudojamas inventorius 

Nr. 1 S - 9 Didysis 
prizas 

8 m. ir 
vyresni 

16 m. ir 
vyresni 

Paprastos arba laužtukinės kamanos, stekas draudžiamas, 
pentinai privalomi. 

Nr. 2 S - 4 Šv.Jurgio 
rungtis 

7 m. ir 
vyresni 

16 m. ir 
vyresni 

Paprastos arba laužtukinės kamanos, stekas draudžiamas, 
pentinai privalomi, šalmas privalomas 22 m. ir jaunesniems  
raiteliams bei jojant 7 m. ir jaunesniais žirgais. 

Nr. 3 M - 12 Atvira klasė 6 m. ir 
vyresni  
 

Pagal FEI ir 
LŽSF taisykles 

Paprastos  arba laužtukinės kamanos, stekas leidžiamas (max 120 
cm), pentinai privalomi. Šalmas privalomas 22 m. ir jaunesniems  
raiteliams bei jojant 7 m. ir jaunesniais žirgais. 

Nr. 4 M - 7 
 

Atvira klasė 6 m. ir 
vyresni  
 

Pagal FEI ir 
LŽSF taisykles 

Paprastos  arba laužtukinės kamanos, stekas leidžiamas (max 120 
cm), pentinai privalomi. Šalmas privalomas 22 m. ir jaunesniems  
raiteliams bei jojant 7 m. ir jaunesniais žirgais. 

Nr. 5 A  - 4 Atvira klasė   
16 m. ir 
vyresni 

Pagal FEI ir 
LŽSF taisykles  

Tik paprastos kamanos, stekas draudžiamas, pentinų ilgis  max. 
3,5 cm. Šalmas privalomas 22 m. ir jaunesniems  raiteliams bei 
jojant 7 m. ir jaunesniais žirgais. 

Nr. 6 E - 6 Atvira klasė 4 m. ir 
vyresni 

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

Tik paprastos kamanos, stekas leidžiamas (max 120 cm), pentinai 
neprivalomi. Šalmas privalomas 22 m. ir jaunesniems  raiteliams 
bei jojant 7 m. ir jaunesniais žirgais. 

Nr. 7 E - 2 Atvira klasė 
4 m. ir 
vyresni 

Pagal FEI ir 
LŽSF taisykles 

Tik paprastos kamanos, stekas leidžiamas (max 120 cm), pentinai 
neprivalomi. Šalmas privalomas 22 m. ir jaunesniems  raiteliams 
bei jojant 7 m. ir jaunesniais žirgais. 

Nr. 8 
P-4 (Žirgo 
žingsnis 
testas) 

Atvira 
 
 

 
Pagal FEI ir 
LŽSF taisykles 

Tik paprastos kamanos, stekas leidžiamas, pentinai neprivalomi 
(max. 3,5 cm), šalmas privalomas. 
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