VAŽIAVIMO KINKINIAIS VARŽYBOS
2022 m. gegužės 21/22 d.
Riešė, Vilniaus r.
Varžybų organizatoriai:
UAB „Lietuvos žirgynas”

MB “FIKAS”; VŠĮ “METŲ KELIAS”
PROGRAMA
2022-05-20 d. (penktadienis). Atvykimas nuo 17:00 val.;
2022-05-21 d. (šeštadienis).
9:00 val. Veterinarinė – mandatinė komisija;
11:00 val. Maniežinis važiavimas;
15:00 val. Maratonas;
19:00 val. Vakaronė.
2022-05-22 d. (sekmadienis).
10:00 val. Kliūtinis važiavimas.
Apdovanojimai 30 min. po paskutinio dalyvio finišo.
Organizacinis komitetas, iškilus butinybei, pasilieka teisę keisti šiuos nuostatus, todėl dalyvių
prašome būti dėmesingais ir renginio metu sekti teisėjų skelbiamą informaciją.
VARŽYBŲ NUOSTATAI:
1. Techninės sąlygos:
• Varžybinė aikštė – žolė.
• Maniežinis važiavimas 40 m x 80 m.
• Krose 1 atkarpa (4 km), 4 kliūtys. Iki 6 vartų (A-F).
• Kliūtinis važiavimas 70 x 70 m. 20 kliūčių.
• Paraiškas apie dalyvavimą siųsti iki 2022-05-20 d. 17:00 val. el. adresu:
segejusfe@gmail.com;
2. Mokesčiai:
• Starto mokestis – 20 Eur visoms dienoms;
• Gardo nuoma – 10 Eur visoms dienoms;

•
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Dėl gardų rezervacijos kreiptis el. adresu: sergejusfe@gmail.com; arba tel. nr.:
+37065044345;
Varžybos vykdomos pagal:
• FEI važiavimo kinkiniais taisyklės 2022;
• LŽSF etikos taisykles (patvirtintas 2020.12.10) ;
• LR veterinarinius reikalavimus ;
• FEI Anti-dopingo taisykles sportininkams (ADHRA) (aktuali redakcija) ;
Reikalavimai varžybų dalyviams:
• Vaikai (12-16 m.) varžybose dalyvauja tik su tėvų sutikimu. Už vaikus (12-16 m.)
dalyvaujančius varžybose, atsako jų tėvai ir treneriai.
• Dalyviai iki 18 m. važiuodami privalo dėvėti šalmus ir apsaugines liemenes.
Veterinariniai reikalavimai:
• Visi žirgai privalo turėti tvarkingus ir galiojančius nacionalinius arba tarptautinius
pasus. Gripo vakcinacija turi būti galiojanti pagal Lietuvoje galiojančius
veterinarinius reikalavimus (pagal gamintojo nurodymus, 1 kartą metuose). Žirgai
privalo būti ištirti 3 ligų atžvilgiu (infekcinės arklių anemijos, kergimo ir įnosių
ligos) vieną kartą metuose.
Dalyvavimo sąlygos:
• Maniežo važiavimo testai (ekipažas pasirenka kokį testą važiuos).
DĖMESIO! Ekipažai, kurie nevažiuoja maniežinio važiavimo - iš jų bendros
užskaitos minusuojama 15 taškų.
Kategorija
Vienkinkių žirgų CAN-H1
Vienkinkių poni žirgų CAN-P1
Dvikinkių žirgų CAN-H2
Dvikinkių poni žirgų CAN-P2

Testas
1*2*3*B HP1
1*2*3*B HP1
2*3*B HP1
2*3*B HP1

7. Apdovanojimai:
• Kiekvienoje kategorijoje (susumavus taškus maniežiniame važiavime, maratone ir
kliūtiniame važiavime) apdovanojami 3 geriausi ekipažai: taurės, rozetės,
piniginiai prizai: I-70 Eur; II-50Eur; III-30 Eur.
• Jeigu užskaitoje dalyvauja 1-2 ekipažai, tai apdovanojama 25% nuo skirto
prizinio fondo
• Jeigu užskaitoje dalyvauja 3-4 ekipažai, tai apdovanojama 50% nuo skirto
prizinio fondo
• Jeigu užskaitoje dalyvauja 5 ir daugiau ekipažų – apdovanojama 100% skirto
prizinio fondo.
• Prašome su savimi turėti asmens dokumentų.
8. Atsakomybė:

•

Organizacinis komitetas ir komiteto nariai neprisiima jokios atsakomybės dėl
materialinės ar fizinės žalos, nelaimingų atsitikimų ar ligos, įskaitant, bet
neapsiribojant COVID-19, su kuria susidūrė savininkai, sportininkai ar grūmai,
nepriklausomai nuo to ar tai atsitiko varžybų aikštelėje ar už jos ribų, prieš, per, ar
po varžybų. Žala žirgams, treneriams, inventoriui, arklidžių priedams ir kitam
turtui (įskaitant vagystes ar nuostolius) taip pat nebus organizacinio komiteto
atsakomybėje. Rekomenduojame nuo minėtų faktorių apsidrausti, o savo turtą
saugoti.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
vagystėmis, kitais praradimais, tiek varžybų metu, tiek ir kitu laiku.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis tel. nr.: +37065044345 Sergejus

