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Lietuvos žirginio sporto federacija                                                                                                             

 

     

  

 

Lietuvos jojimo trikovės čempionatas 2016m. 

Ir 

Lietuvos jojimo trikovės jaunų žirgų čempionatas 2016m 
 

VARŽYBŲ NUOSTATAI 

 

Butrimonys 

  2016 10 01-02 

 

1. Bendra informacija: 

Rengiamos varžybos: 

Varžybų data: 

Varžybų vieta: 

Varžybų kategorija: 

Lietuvos jojimo trikovės čempionatas 2016 m., ir Lietuvos 

jojimo trikovės jaunų žirgų čempionatas 2016m 

2016 m. spalio mėn. 01-02 d. 

Žirgyno g. 26, Trakininkų km., Butrimonių sen., Alytaus raj.  

Lygiai: mini (CNC 30-50)labai lengvas (CNC 70)lengvas (CNC 

90); vidutinis (CNC 100); sunkus (CNC1*). Suaugusių 

čempionatas vykdomas CNC1* rungtyje, Jaunimo čempionatas 

CNC100 rungtyje, Jaunių Čempionatas CNC90 rungtyje. 

Jaunų žirgų (5-7m.) čempionatas vykdomas CNC90 rungtyje. 

  

  

2. Organizatoriai: 

Lietuvos žirginio sporto federacija 

Panerių g. 64, Vilnius 

Petro Bočkaus ūkis 

 

 

3. Rėmėjai: 

 

 

Email: r.undzenaite@gmail.com ir info@equestrian.lt                                   
Tinklapis: www.equestrian.lt  www.ltu-eventing.lt  

Telefonas: Tel. +37069927998 (Lituvių ir rusų kalba.) +37060022056 (Lietuvių ir 

anglų kalba)  

 

 

 

Lietuvos žirginio sporto federacija 

UAB ,,Horseline lt“ 

 Andrius Undzėnas 

 
       

  

 

 

  

Organizacinis komitetas: 

Organizacinio komiteto prezidentas ir varžybų direktorius:      Petras Bočkus   

Sekretoriatas                                                                        Andrius Undzėnas 

 

Teisėjų kolegija: 

 

Dailiojo jojimo vyr. teisėja:         Raminta Sakalauskienė 

 

Dailioj jojimo teisėja:        Rūta Sabonienė 

 

Kroso dizaineris: Rūta Undzėnaitė 

 

Kroso trasos statytojai:  Petras Bočkus, Padėjėjai: Andrius Undzėnas, Valdis Laurens- Šteingolds 

 

Konkūro dizaineris:        Petras Bočkus 

  

Apeliacinis komitetas: Andrius Undzėnas,  

mailto:r.undzenaite@gmail.com
http://www.njtf.lt/
http://www.ltu-eventing.lt/
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Organizacinis komitetas ir Vyriausioji teisėjų kolegija atsako dėl varžybų organizavimo ir pravedimo. Organizacinis komitetas ir Vyriausioji 

teisėjų kolegija pasilieka sau teisę daryti pakeitimus varžybų programoje. 

 

4. Bendros sąlygos: 

Varžybų vykdymo sąlygos: 
− Pagal LŽSF patvirtintas varžybų taisykles.  

− Pagal NJTF patvirtintas maniežinio jojimo formas. 

− pagal konkūrams galiojančias FEI taisykles. 

 

5. Lygiai 

6.  

Mini lygis (CNC 50) – Dailiojo jojimo testas „MINI“, Kliūčių aukštis kroso trasoje iki 50cm, kliūčių aukštis konkūre iki 50cm. 

Startinis mokestis 20 eur. 

 

CNC 70 – Dailiojo jojimo testas „Lengvo lygio“, kliūčių aukštis kroso trasoje iki 70cm, Kliūčių aukštis konkūre iki 75cm. 

Startinis mokestis 30 eur. 

 

CNC 90 – Dailiojo jojimo testas „Lengvo lygio“, kliūčių aukštis kroso trasoje iki 90cm, Kliūčių aukštis konkūre iki 95cm. 

Vykdomos užskaitos: 

1. Jaunų žirgų (5-7metų) čempionatas  

2. Jaunių čempionatas 

3. Atvira klasė 

Startinis mokestis 40 eur. 

 

CNC 100 – Dailiojo jojimo testas FEI CIC1* 2005 A, kliūčių aukštis kroso trasoje iki 100cm, Kliūčių aukštis konkūre iki 

105cm.  

Vykdomos užskaitos: 

1. Jaunimo čempionatas 

2. Atvira klasė 

Startinis mokestis 45 eur. 

 

CNC 1* Atviras Lietuvos jojimo trikovės čempionatas – Dailiojo jojimo testas FEI CIC1* 2015 B, kliūčių aukštis kroso trasoje 

iki 110cm, Kliūčių aukštis konkūre iki 115cm. 

Startinis mokestis 50eur. 

 

Varžybų darbotvarkė:  
 
Atvykimas 2016 09 30 d. 
Dailusis jojimas 2016 10 01 d. 9 val. 
Konkūras 2016 10 01 d. 15 val. 
Kroso rungtis 2016 10 02 d.12 val. 

 
Gardų nuoma 
Gardus prašome užsisakyti siunčiant paraišką. Gardų skaičius ribotas. Gardo kaina 50 eur.  
 
Paraiškas siūsti iki 2016 09 20 r.undzenaite@gmail.com ir kopiją info@equestrian.lt  
 
LŽSF Licenzijos reikalingos raiteliams ir žirgams dalyvaujantiems CNC90, CNC100 ir CNC1* lygiuose. CNC50 ir CNC70 yra  

       vaikų ir pradedančiųjų lygiai, kurie neskaičiuojami į reitingus ir jiems licenzijų nereikia. 
 

Dalyvių apgyvendinimas: 

Dėl varžybų dalyvių apgyvendinimo kreiptis tel.: +37069927998 

 

Atsakomybė: 

Organizacinis komitetas neprisiima atsakomybės dėl materialinės ar fizinės žalos, nelaimingų atsitikimų ar ligos, su kuria susidūrė 

savininkai, sportininkai ar grumai, nepriklausomai nuo to ar tai atsitiko varžybų aikštelėje ar už jos ribų, prieš, per, ar po varžybų ir yra atsakinga 

tik tiek, kiek tai įpareigoja daryti LR įstatymai ir kiti teisės aktai. Žala žirgams, treneriams, inventoriui, arklidžių priedams ir kitam turtui 

(įskaitant vagystes ar nuostolius) nebus organizacinio komiteto atsakomybėje. Rekomenduojame nuo minėtų faktorių apsidrausti. 

 

Draudimas: 

Visi savininkai ir sportininkai yra asmeniškai atsakingi už žalą tretiesiems asmenims, kurie sukėlė patys, jų darbuotojai, agentai ar jų žirgai. 

Dėl to jiems būtina įsigyti trečiųjų šalių draudimą, pilnai padengianti dalyvavimą žirginio sporto rungtyse šalies ribose ir užsienyje ir turėti šį 

polisą galiojantį. 
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