
 

       

 

ATVIRAS LIETUVOS TRIKOVĖS ČEMPIONATAS NUOSTATAI IR PROGRAMA 

Data ir vieta:  2017 m. liepos mėn. 15-16 d., sporto klubas Mustangas, Kačėnų km., Jašiūnų sen., Šalčininkų r  

Organizatoriai:  Sporto klubas Mustangas 

Teisėjų kolegija:   

Varžybų direktorius – Gražvydas Dzindzileta 
Maniežinio jojimo teisėjai – Raminta Sakalauskienė / Svetlana Snarskienė / Odeta Vasiliauskienė / Silvija 
Sankovska (kandidatas) 
Vyriausias varžybų teisėjas – Gražvydas Dzindzileta  
Kroso dizaineris – Gražvydas Dzindzileta / Petras Bočkus 
Techninis delegatas – Petras Bočkus 
Varžybų stiuartas – Vytenis Perkauskas 
Varžybų sekretorius – Rasa Lukošiūnaitė / Andrius Undzėnas 
 
*** Organizatoriai  ir Vyriausioji teisėjų kolegija atsako dėl varžybų organizavimo ir pravedimo. Organizatoriai ir Vyriausioji teisėjų kolegija pasilieka sau 
teisę daryti pakeitimus varžybų programoje. 

Dalyviai: 

Dalyvių skaičius NERIBOJAMAS 
Trikovėje gali dalyvauti žirgai nuo 5 m. amžiaus, pradinukų ir LL lygyje žirgai 
nuo 4 m. amžiaus. 

Žirgų skaičius dalyviui NERIBOJAMAS  
Raiteliai dalyvaujantys Lietuvos čempionate turi pasirinkti įskaitinį žirgą ir 
rungtį, su kuriuo pretenduoja laimėti Lietuvos čempiono titulą. 

Sunkus lygis CNC1* 
 

Dvi užskaitos: 
Čempionato rungtis 
Atvira klasė 

Vidutinis lygis CNC100 Dvi užskaitos: 
Čempionato rungtis (J. Butkaus atminimo rungtis. I-a vieta 500 Eur; prizą 
įsteigė Aistis Vitkauskas) 
Atvira klasė 

Lengvas lygis CNC90 Dvi užskaitos:  
Čempionato rungtis 



 

       

Atvira klasė 
Pradinukų lygis CNC60 Trys užskaitos: 

Poni klasės žirgų užskaita 
Vaikų užskaita (jojant ne Poni klasės žirgais) 
Mėgėjų užskaita 

 
Paraiškos:    Paraiškos teikiamos iki 2017 m. liepos 12 d., el.paštu rasa.lukosiunaite@gmail.com  su kopija 
info@equestrian.lt  

Starto mokesčiai:  Pradinukų lygis 15 EUR, lengvas/vidutinis/sunkus lygiai 20 EUR mokama pavedimu (Sporto 
klubas Mustangas, AB SEB bankas, sąskaita LT35 7044 0600 0390 5949) iki liepos 12d. arba vietoje 
organizatoriui.   

Gardų nuoma:  10 Eur./diena, gardo nuoma 14-16d. (penktadienis – sekmadienis) 20 Eur. Gardų rezervaciją 
siųsti kartu su paraiškomis el.paštu rasa.lukosiunaite@gmail.com      

Mandatinė komisija: Mandatinė komisija liepos 15d. 08:00 - 10:00 val.  Mandatinei komisijai raitelis privalo 
pateikti nacionalinį arba FEI žirgo pasą, sportininkai ir žirgai privalo būti registruoti LŽSF raitelių ir žirgų registre, 
raiteliai iki 12 m. taip pat privalo pateikti raštišką tėvų/globėjų sutikimą dalyvauti dailiojo jojimo varžybose. 
Raitelių sveikatos draudimas nuo nelaimingų atsitikimų yra rekomenduotinas ir yra pilna raitelio tėvų ar globėjų 
atsakomybė.    

Techninės sąlygos:   

Varžybos vykdomos lauke. Dailiojo jojimo ir konkūrų aikštės gruntas – smėlis, išmatavimai 60x20m.  

Varžybų taisyklės:  

Lietuvos trikovės varžybų taisyklės; LŽSF varžybų ir kitų renginių organizavimo taisyklės (patvirtintos 
2010.01.22); LŽSF etikos taisyklės (patvirtintos 2010.02.22); LR veterinarinius reikalavimai; FEI Trikovės taisyklės 
(2017 m. redakcija).  

Čempionato metu su steku galima joti tik apšilimo aikštėje, bet ne jojant aplink varžybinę aikštę (prieš startą) ir 
ne varžybinėje aikštėje. (FEI Eventing Rules 538.1.2).   

Apdovanojimai:  

Apdovanojimai vykdomi pasibaigus varžyboms, liepos 16 d. 30 minučių po paskutinio raitelio starto. 
Čempionato įskaitų pirmos trys vietos apdovanojamos – taurėmis, medaliais, galimi papildomi daiktiniai, 
piniginiai prizai, žirgai rozetėmis, čempiono žirgas – rozete, gūnia.  Prizinis varžybų fondas 2.000 EUR. 

Atsakomybė:  



 

       

Organizatoriai neprisiima jokios atsakomybės dėl materialinės ar fizinės žalos, nelaimingų atsitikimų ar ligos, su 
kuria susidūrė savininkai, sportininkai ar grumai, nepriklausomai nuo to, ar tai atsitiko varžybų aikštėje ar už jos 
ribų, prieš, per ar po varžybų. Visi savininkai ir sportininkai yra asmeniškai atsakingi už žalą tretiesiems 
asmenims, kurią sukėlė patys, jų darbuotojai, agentai ar jų žirgai. Dėl to jiems rekomenduojama įsigyti trečiųjų 
šalių draudimą, pilnai padengiantį dalyvavimą žirginio sporto rungtyse Lietuvoje bei užsienyje, ir turėti šį polisą 
galiojantį.   

Kitos pastabos:  

Varžybų teritorijoje šunys turi būti vedžiojami su pavadėliu.  Visos šiukšlės privalo būti metamos į tam skirtas 
vietas arklidėse, jojimo aikštėse ir varžybų vietoje. Maloniai prašome palaikyti švarą varžybų teritorijoje.     

VARŽYBŲ PROGRAMA   

Dėmesio, varžybų rungčių seka gali kisti.  

Atvykimas Liepos 14d. 
Arklidės atidaromos Liepos 14d. nuo 13:00 val. 
Treniruotėms skirtas laikas Liepos 14d. nuo 16:00 iki 19:00 val. 
Arklidės atidaromos Liepos 15 d. 07:00 val.
Mandatinė komisija Liepos 15 d. 08:00 - 10:00 val. 
Dailiojo jojimo pirmojo raitelio startas Liepos 15 d. 10:00 val. 
Pirmojo raitelio startas konkūro 
rungtyje 

Liepos 15 d. 10:30 praėjus pusvalandžiui po starto Dailiojo jojimo 
rungtyje. 

Pirmos dienos rezultatų aptarimas ir 
vakaronė 

Liepos 15 d. nuo 20:00 val. 

Pirmojo raitelio startas kroso rungtyje Liepos 16 d. 11:00 val. 
Varžybų apdovanojimas 30 min po paskutinio raitelio starto. 
 

DAILIOJO JOJIMO TESTAI 

Rungtis Dailiojo jojimo testas 
Sunkus lygis CNC1* 
 

FEI 2009 CIC/CCI 1* A 

Vidutinis lygis CNC100 
 

Vidutinio lygio trikovės 
schema 

Lengvas lygis CNC90 
 

Lengvo lygio trikovės 
schema 

Pradinukų lygis CNC60 Lengvo lygio trikovės 
schema 

 

KROSAS 



 

       

Krosas  CNC1* CNC100 CNC90 CNC60 
Judėjimo greitis 500-520 

m/min   
490-510 m/min 470-490 

m/min. 
450-470 
m/min. 

Distancijos ilgis 2800-3400 m 
  

2400-3000 m 1800-2300 m 1200-1500 m 

Maksimalus kliūčių 
skaičius 

25 20 15 15 

Maksimalus šuolių skaičius 32 24 18 17 
Maksimalus fiksuotų 
kliūčių aukštis 

110 cm  
  

100 cm 90 cm 60 cm 

Maksimalus žabų aukštis 130 cm  
  

120 cm 110 cm 80 cm 

Maksimalus plotis kliūties 
aukščiausiame taške 

140 cm  
  

110 cm 100 cm 80 cm 

Maksimalus kliūties plotis 
apatinėje dalyje 

210 cm 180 cm 150 cm 140 cm 

Maksimalus atviro griovio 
plotis 

280 cm  
 

180 cm 120 cm 100 cm 

Maksimalus žemėjimas 
šokant žemyn 

160 cm   140 cm  120 cm 50 cm 

  

KONKŪRAS 

Konkūras CNC1* CNC100 CNC80 CNC60 
Kliūčių aukštis iki 115 cm 105 cm 95 cm iki 70 cm 
Distancija iki 600  500  400  400 
Judėjimo greitis m/s 350  300  300  300 
Šuolių skaičius iki 13 12 12 11 
Varžybų aikštė 
(matmenys, gruntas) 
smėlis 

60x60 m 
   

60x60 m 60x60 m 60x60 m 

Apšilimo aikštė 
(matmenys, gruntas) 
smėlis 

60x60 m 60x60 m 60x60 m 60x60 m 

 
 
 
 
 
 
 


