
I konkūras. Jaunų raitelių konkūras. 
Art. 238.2.1. Penkios užskaitos. 
Dalyvauja:

◊ vaikai (iki 14 m imtinai), kliūčių aukštis 80 cm ir 
poni klasės žirgai (dvi užskaitos)

◊ jaunučiai (iki 16 m imtinai), kliūčių aukštis 100 cm
◊ jauniai (iki 18 m imtinai), kliūčių aukštis 110 cm
◊ jaunimas (iki 21 m imtinai), kliūčių aukštis 120 cm

II konkūras. Raiteliai mėgėjai.
art.: 238.2.1. 
Dalyvauja:

◊ raiteliai mėgėjai , kliūčių aukštis 80 cm
◊ raiteliai mėgėjai , kliūčių aukštis 100 cm
◊ raiteliai, dalyvaujantys konkūre nr. VII, negali 

dalyvauti raitelių mėgėjų konkūre  nr. II.

III konkūras. „AMAZONIŲ KONKŪRAS“
(dalyvauja tik dailiosios lyties atstovės).

◊ kliūčių aukštis 120cm. 
◊ konkūras vykdomas, vadovaujantis FEI taisyklių 
◊ art. nr. 238.2.2; 245.3 - su vienu greičio 

persirungimu, neišjojus iš aikštės. 
◊ į persirungimą patenka tos raitelės, kurios 

pagrindinį maršrutą įveikia be klaidų ir neviršija 
kontrolinio laiko normatyvo.

IV konkūras. Atvira klasė. 
art. 238.2.1. 

◊ kliūčių aukštis iki 120 - 125 cm.
◊ apdovanojama penkios prizinės vietos 

piniginiais prizais.

Vakaronė

Sausio 11 d., sekmadienis
Pradžia 10:00 val
V konkūras. Atvira klasė. 
Akumuliatorius su Jokeriu (dvi užskaitos)

◊ kliūčių aukštis I-oje užskaitoje iki 100 cm 
(atskirai apdovanojami raiteliai jojantys poni 
klasės žirgais); 

◊ II-oje užskaitoje - 120 cm (Jokeris 130 cm). 

VI konkūras.Komandinis konkūras „SHE versus HE“
◊ komandų sudėtys: trys geriausius rezultatus 

pasiekusios merginos „Amazonių konkūre“ bei dvi 
komandos kapitono delegatės ir penki vaikinai 
geriausią rezultatą pasiekę konkūre Nr IV. 

◊ visi penki dalyviai yra įskaitiniai, lygiavos atveju 
persirungia po vieną iš komandos narių, kuriuos 
paskiria komandų kapitonai.

VII konkūras. „Trijų Karalių Taurė“. 
art. 238.2.2. 

◊ kliūčių aukštis 130 cm (persirungime iki 140 cm). 
Apdovanojama penkios prizinės vietos piniginiais 
prizais ir rėmėjų dovanomis. 

◊ starto mokestis 30.00 Eur

2015-01-10/11 d.
Vazgaikiemis, Prienų raj.PROGRAMA:

◊ galima šokti max dviejose užskaitose
◊ galima šokti max dviem žirgais 

vienoje užskaitoje 
◊ žirgas gali šokti max dukart.
◊ apdovanojama kiekvienos užskaitos 

penkios prizinės vietos piniginiais 
prizais, dovanomis.

◊ starto mokestis 15.00 Eur

◊ apdovanojama kiekvienos 
užskaitos penkios prizinės vietos 
piniginiais prizais.

◊ starto mokestis 20.00 Eur 
kiekvienoje užskaitoje

Sausio 10 d., šeštadienis
Pradžia 10:00 val.

◊ jei nė viena dalyvė nepatenka į 
persirungimą, turnyrinė lentelė 
užpildoma pagal baudos taškus ir 
laiką pagrindiniame maršrute.

◊ apdovanojama penkios prizinės 
vietos piniginiais prizais.

◊ starto mokestis 20.00 Eur

◊ penkis geriausius rezultatus 
parodę raiteliai - vyrai iškovoja 
vietas vyrų komandoje konkūrui 
Nr. VI (atsisakius kuriam nors, jo 
komandoje vietą užima šeštojo 
„vyriško“ rezultato savininkas ir t. t.).

◊ starto mokestis 20.00 Eur

◊ apdovanojama kiekvienos 
užskaitos penkios prizinės vietos 
piniginiais prizais.

◊ starto mokestis 20.00 Eur

◊ kliūčių aukštis 125 cm. 
Apdovanojama komanda 
nugalėtoja piniginiu prizu. 

◊ apdovanojami komandos 
nugalėtojos raitelių grumai.

◊ starto mokesčio nėra.

KITA INfORMAcIJA:
Gardų nuomos kaina 30 Eur visoms varžyboms, mokama pavedimu:
VšĮ“Visuomenės harmonizavimo parkas“ LT437044060006045916
Pasiteiravimui: romaval@senukai.lt, tel. nr. +370 37 304815 
Elektros pajungimas žirginiam transportui visoms varžyboms - 10.00 Eur
Dėl gardų nuomos kreiptis tel. +370 693 83322 (Gabrielė). 

Gardus rezervuotis iki sausio 1d. 17:00 val.
Dėl nakvynės kreiptis tel. +370 615 05188 
El. paštas info@harmonypark.lt
Starto mokesčiai mokami vietoje
Prizinis fondas išmokamas vietoje
Paraiškas siųsti iki gruodžio 30 dienos 17:00 val. 
adresu regagraz@gmail.com
Papildoma informacija tel. +370 646 16212 (Regina).

Renginys nemokamas 

HARMONY PARK

„TRIJŲ KARALIŲ“ 
konkūrų šou 2015
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RėMėJAI:

DALYVAVIMO SąLYgOS:
◊ Žirgas  gali startuoti du kartus tą pačią dieną, 

neskaitant starto komandineje rungtyje.
◊ Raiteliai iki 16 m amžiaus privalo dėvėti 

apsaugines liemenes
◊ Be konkurencijos startuoti neleidžiama
◊ Žirgai privalo turėti galiojančius pasus su 

reikalingomis atžymomis 

Šventiniame turnyre bus renkamas ir apdovanojamas 
duetas „Mis elegancija“ ir duetas „Mister elegancija
Numatomas bendras varžybų prizinis fondas – 2750 Eur

LOGOTIPAS / SPALVOS / TIPOGRAFIJA

Pagrindinis HARMONY PARK elementas yra logotipas. Jį sudaro Harmony park užrašas bei stilizuotas ąžuolo 
medis, kuris simbolizuoja ramybę, ryšį su gamta ir prabangą. Kartu su logopitu komponuojamas “888XXXSSS” 
simbolis.

Logotipas

Pagrindinis logotipas naudojamas reklaminėje komunikacijoje.
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Varžybų vykdytojai: všį „Jojimo varžybų organizacija“


