
LIETUVOS KONKŪRŲ ŽIEMOS 

ČEMPIONATAS 2018 

2018 balandžio 6 – balandžio 8 d.  
Jojimos sporto klubas „Audruvis“ Ziniūnų kaimas, Joniškio rajonas 

I. BENDROJI INFORMACIJA 
1. ORGANIZATORIUS 
Jojimo spoto klubas “Audruvis“ 

2. VIETA IR DATA 
2018 balandžio 6 – balandžio 8 d. 
Jojimos sporto klubas „Audruvis“ Ziniūnų kaimas, Joniškio rajonas 

3. OFICIALŪS ASMENYS 
VYR VARŽYBŲ TEISĖJAS:  

TEISĖJAI:     

STILIAUS TEISĖJAI:   

VARŽYBŲ SEKRETORIUS:  Alvija Gražulytė (alvija.grazulyte@gmail.com +370 623 11250) 

MARŠRUTŲ DIZAINERIS: Vladimir Platov (RUS) – FEI Level 3 CD  

4. TECHNINĖS SĄLYGOS 

Varžybų aikštė: 33 x 70 m smėlis/tekstilė 

Apšilimo aišktė: 25 x 45 m smėlis/tekstilė 

II. NUOSTATAI 
1. DALYVAVIMO SĄLYGOS 

 Vienas žirgas gali startuoti du kartus per dieną su vienu ar daugiau raitelių. Jeigu vienu žirgu skirtingose 

čempionato užskaitose startuoja daugiau nei vienas raitelis, paraiškoje privaloma nurodyti, kuris raitelis 

varžosi dėl čempiono titulo. 

 Jeigu raitelis startuoja su trimis ar daugiau žirgų toje pačioje čempionato užskaitoje, paraiškoje 

privaloma nurodyti du įskaitinius žirgus. 

 Be konkurencijos galima startuoti visuose konkūruose, išskyrus finalinius. 

 Finaliniuose konkūruose vienas raitelis gali startuoti ne daugiau kaip dviem žirgais. 

 Tas pats raitelis gali kovoti dėl čempiono titulo skirtingose užskaitose jei tai neprieštarauja užskaitos 

reikalavimams. Jeigu raitelis tuo pačiu žirgu dalyvauja keliose užskaitose, paraiškoje privaloma nurodyti, 

kurioje užskaitoje duetas kovoja dėl čempiono titulo. 

 Finaliniuose konkūruose užsienio duetai rungiasi tik dėl piniginio prizo, tačiau Lietuvos Čempionais 

tampa tik Lietuvos piliečiai. 

2. APDOVANOJIMAI 
Kiekviename konkūre į apdovanojimus kviečiamos 6 prizinės vietos, nugalėtojas apdovanojamas taure, visi 

prizines vietas užėmę žirgai apdovanojami rozetėmis. Piniginis prizas skiriamas 6 vietoms. Konkūruose po kurių 

išaiškinamas užskaitos čempionas, jis taip pat kviečiamas į apdovanojimą. Kiekvienos užskaitos čempionas 
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apdovanojamas taure, jo žirgas rozete ir gūnia. Jeigu pirmąją vietą užima keletas duetų, taurės savininkas 

išaiškinamas burtų keliu. 

3. VETERINARINIAI REIKALAVIMAI 

Visi žirgai privalo turėti tvarkingus nacionalinius, arba galiojančius tarptautinius pasus. Gripo vakcinacija turi 

būti galiojanti pagal Lietuvoje galiojančius veterinarinius reikalavimus (pagal gamintojo nurodymus, 1 kartą 

metuose, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bbb8b5d088a711e7a3c4a5eb10f04386). Žirgai turi būti ištirti 

3 ligų atžvilgiu (infekcinės arklių anemijos, kergimo ir įnosių ligos) vieną kartą metuose. 

4. LICENCIJOS 

Lietuvos raiteliai ir jų žirgai privalo būti registruoti LŽSF ir turėti reikalingas licencijas.  

5. VETERINARINIS PATIKRINIMAS 

Visi varžybose dalyvaujantys žirgai privalo dalyvauti veterinariniame patikrinime (pasai bus tikrinami 

veterinaro). Visi žirgai tiek judėdami varžybų teritorijoje, tiek varžybų metu privalo turėti žirgo numerius. Žirgo 

numeris kiekvienam žirgui bus priskiriamas varžybų sekretoriate. 

6. ATSAKOMYBĖ 

Organizacinis komitetas ir komiteto nariai neprisiima jokios atsakomybės dėl materialinės ar fizinės žalos, 

nelaimingų atsitikimų ar ligos, 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. 

7. DRAUDIMAS 

Visi savininkai ir sportininkai yra asmeniškai atsakingi už žalą tretiesiems asmenims, kurią sukėlė patys, jų 

darbuotojai, agentai ar jų žirgai. Dėl to patariame įsigyti trečiųjų šalių draudimą, pilnai padengiantį sportininko 

dalyvavimą žirginio sporto varžybose šalies ribose ir turėti šį polisą galiojantį. 

III. PARAI^KOS IR GARDAI 
1. PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA IR DATA 

Visi varžybose dalyvaujantys raiteliai privalo pateikti paraiškas dalyvauti Lietuvos konkūrų žiemos čempionate iki 

žemiau nurodytų datų. Kilus klausimų galite susiekti el.paštu alvija.grazulyte@gmail.com arba tel.nr +370 623 

11250 (Alvija). 

Paraiškos formą galima rasti http://equipro.lt/ arba http://www.equestrian.lt/. Užpildytas paraiškas prašome 

siųsti el.paštu alvija.grazulyte@gmail.com su kopija info@equestrian.lt iki balandžio 1d. 17:00 val. 

2. GARDŲ UŽSAKYMO TVARKA IR DATA 

Paraiškos formą gardams užsakyti galima rasti http://equipro.lt/ arba http://www.equestrian.lt/. Užpildytas 

paraiškas prašome siųsti el.paštu aiste07@gmail.com. Kilus klausimų galite susiekti el.paštu  aiste07@gmail.com 

arba tel.nr +370 623 35005 (Aistė). 

 

GARDO KAINA VARŽYBOMS:  80 EUR 

GARDUS GALIMA REZERVUOTI IKI:  kovo 30 d. 

ATVYKIMAS:    nuo 2018-04-05 10:00 val. 

IŠVYKIMAS:     2018-04-08 po varžybų 
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DĖMESIO! Raiteliai privalo už rezervaciją sumokėti pavedimu: 

Pavadinimas:    Sigito Petraičio Ūkininko Ūkis 

Įmonės kodas:    5792441 

Adresas:   Sodų g. 3, Ziniūnų km., Joniškio raj., Lietuva 

IBAN:     LT07 4010 0404 0032 4882 

BIC/S.W.I.F.T. code:   AGBLLT2X 

Pavedimo pavadinimas:  ČEMP 2018 + RAITELIO PAVARDĖ + GARDŲ SKAIČIUS 

Pateikus paraišką ir atlikus pavedimą, tačiau vėliau minėtam žirgui ar žirgams neatvykus į varžybas – pinigai 

negrąžinami. 

3. PREKYBA 

ŠIENAS:  30 EUR / rulonas 

ŠIAUDAI:  20 EUR / rulonas 

PJUVENOS: 8 EUR / pakuotė 

ELEKTRA: 30 EUR / varžyboms 

IV. STARTO MOKESČIAI 
1. ČEMPIONATO ĮSKAITŲ IR ATVIRŲ KLASIŲ STARTO MOKESČIAI 

DALYVIO MOKESTIS:     60 EUR 

PAPILDOMAS RAITELIS ANT TO PATIES ŽIRGO:   20 EUR už kiekvieną papildomą startą 

DALYVIO MOKESTIS 4 METŲ ŽIRGAMS:   20 EUR 

STARTO MOKESTIS 13 PAGUODOS KONKŪRE:  20 EUR (netaikomas raiteliams kurie nepatenka į 

finalą) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. TVARKARAŠTIS 

PENKTADIENIS (2018-04-06) 

NR KONKŪRAS LAIKAS ART. AUKŠTIS PINIGINIS PRIZAS 

1A RAITELIAI JOJANTYS PONI KLASĖS ŽIRGAIS 09:00 Art.238.2.1 80 cm €100.00 

1B MEGĖJŲ I GR. Sekantis Art.238.2.1 80 cm €100.00 

1C MEGĖJŲ II GR. Sekantis Art.238.2.1 105 cm €100.00 

2A 4 METŲ ŽIRGAI Sekantis "Žirgo stilius" 90 cm €150.00 

2B 5 METŲ ŽIRGAI Sekantis "Žirgo stilius" 105 cm €200.00 

2C 6 METŲ ŽIRGAI Sekantis "Žirgo stilius" 115 cm €200.00 

3A VAIKAI Sekantis Art.238.2.1 90 cm €100.00 

3B JAUNUČIAI Sekantis Art.238.2.1 100 cm €150.00 

3C JAUNIAI Sekantis Art.238.2.1s" 115 cm €150.00 

4 
RAITELIAI JOJANTYS SUAUGUSIAIS ŽIRGAIS + 
JAUNIMAS + ATVIRA 

Sekantis Art. 239 + 263 130 cm €400.00 

 

ŠEŠTADIENIS (2018-04-07) 

NR KONKŪRAS LAIKAS ART. AUKŠTIS PINIGINIS PRIZAS 

5A RAITELIAI JOJANTYS PONI KLASĖS ŽIRGAIS 09:00 Art.238.2.1 85 cm €100.00 

5B MEGĖJŲ I GR. Sekantis Art.238.2.1 85 cm €100.00 

5C MEGĖJŲ II GR. Sekantis Art.238.2.1 105 cm €100.00 

6A 4 METŲ ŽIRGAI (FINALAS) Sekantis 
"Žirgo stilius" su 
persirungimu 

100 cm €200.00 

6B 5 METŲ ŽIRGAI Sekantis "Žirgo stilius" 110 cm €200.00 

6C 6 METŲ ŽIRGAI Sekantis "Žirgo stilius" 120 cm €200.00 

7A VAIKAI Sekantis "Stiliaus konkūras" 90 cm €100.00 

7B JAUNUČIAI Sekantis "Stiliaus konkūras" 105 cm €150.00 

7C JAUNIAI Sekantis "Stiliaus konkūras" 120 cm €150.00 

8 
JAUNIMAS (FINALAS) + RAITELIAI JOJANTYS 
SUAUGUSIAIS ŽIRGAIS + ATVIRA KLASĖ 

Sekantis Art.273.3.3.2 135 cm €690.00 

 

SEKMADIENIS (2018-04-08) 

NR KONKŪRAS LAIKAS ART. AUKŠTIS PINIGINIS PRIZAS 

9A RAITELIAI JOJANTYS PONI KLASĖS ŽIRGAIS Sekantis Art.238.2.2 90 cm €150.00 

9B MEGĖJŲ I GR. (FINALAS) Sekantis Art.238.2.2 90 cm €150.00 

9C MEGĖJŲ II GR. (FINALAS) Sekantis Art.238.2.2 110 cm €150.00 

10A 5 METŲ ŽIRGAI (FINALAS) Sekantis Art.238.2.2 110 cm €350.00 

10B 6 METŲ ŽIRGAI (FINALAS) Sekantis Art.238.2.2 120 cm €350.00 

11A VAIKAI (FINALAS) Sekantis Art.238.2.2 100 cm €150.00 

11B JAUNUČIAI (FINALAS) Sekantis Art.238.2.2 110 cm €200.00 

11C JAUNIAI (FINALAS) Sekantis Art.238.2.2 125 cm €200.00 

12 
RAITELIAI JOJANTYS SUAUGUSIAIS ŽIRGAIS 
(FINALAS) + ATVIRA KLASĖ 

Sekantis Art.238.2.2 140 cm €1,260.00 

13 ATVIRA KLASĖ. PAGUODOS KONKŪRAS Sekantis Art.238.2.1 110 cm €200.00 

    VISO €6,800.00 



VI. ČEMPIONATO UŽSKAITOS, ČEMPIONO IŠAIŠKINIMO TVARKA: 

1. ČEMPIONATO UŽSKAITOS 

4, 5, 6 METŲ ŽIRGAI – Užskaitoje dalyvauja atitinkamai 4, 5 & 6 metų žirgai.  

MĖGĖJŲ I GR, II GR.  – Raiteliai gali dalyvauti mėgėjų grupės varžybose nuo tų metų pradžios, kai jiems sukanka 

12 m., raitelis turi būti savininkas to žirgo, su kuriuo dalyvauja. Žirgai taip pat gali priklausyti tik artimiausiems 

šeimos nariams (tėvams, vaikams). (LŽSF konkūrinio jojimo mėgėjo statuso apibrėžimas) 

RAITELIAI JOJANTYS PONI KLASĖS ŽIRGAIS – Užskaitoje dalyvauja raiteliai nuo tų kalendorinių metų pradžios, 

kuriais jiems/joms sueina 12 m. iki pabaigos tų kalendorinių metų, kuriais jiems/joms sueina 16 m. (t.y. tais 

kalendoriniais metais neturi sukakti 17-a). Visi jaunesni raiteliai norintys dalyvauti užskaitoje privalo pateikti 

prašymą LŽSF (info@equestrian.lt) 

VAIKAI – Užskaitoje dalyvauja raiteliai nuo tų kalendorinių metų pradžios, kuriais jiems/joms sueina 12 m. iki 

pabaigos tų kalendorinių metų, kuriais jiems/joms sueina 14 m. (t.y. tais kalendoriniais metais neturi sukakti 

15-a). Visi jaunesni raiteliai norintys dalyvauti užskaitoje privalo pateikti prašymą LŽSF (info@equestrian.lt) 

JAUNUČIAI – Užskaitoje dalyvauja raiteliai nuo tų kalendorinių metų pradžios, kuriais jiems/joms sueina 12 m. 

iki pabaigos tų kalendorinių metų, kuriais jiems/joms sueina 16 m. (t.y. tais kalendoriniais metais neturi sukakti 

17-a). Visi jaunesni raiteliai norintys dalyvauti užskaitoje privalo pateikti prašymą LŽSF (info@equestrian.lt) 

JAUNIAI – Užskaitoje dalyvauja raiteliai nuo tų kalendorinių metų pradžios, kuriais jiems/joms sueina 14 m. iki 

pabaigos tų kalendorinių metų, kuriais jiems/joms sueina 18 m. (t.y. tais kalendoriniais metais neturi sukakti 

19-a). Visi jaunesni raiteliai norintys dalyvauti užskaitoje privalo pateikti prašymą LŽSF (info@equestrian.lt) 

JAUNIMAS – Užskaitoje dalyvauja raiteliai nuo tų kalendorinių metų pradžios, kuriais jiems/joms sueina 19 m. 

iki pabaigos tų kalendorinių metų, kuriais jiems/joms sueina 21m. (t.y. tais kalendoriniais metais neturi sukakti 

22-eji). Visi jaunesni raiteliai norintys dalyvauti užskaitoje privalo pateikti prašymą LŽSF (info@equestrian.lt) 

RAITELIAI JOJANTYS SUAUGUSIAIS ŽIRGAIS – Užskaitoje gali dalyvauti visi raiteliai, jojantys 7 metų ir vyresniais 

žirgais. 

 

 

2. ČEMPIONO IŠAIŠKINIMO TVARKA IR APDOVANOJIMAI 

2.1 - 4 METŲ ŽIRGŲ UŽSKAITA 

ĮSKAITINIAI KONKŪRAI:   2A 
FINALINIS KONKŪRAS:   6A 
FINALO DALYVIAI: Visi duetai įveikę 2A maršrutą (įskaitant užsienio duetus) 
PATEKIMO Į FINALĄ TVARKA:      Finale leidžiama dalyvauti visiems duetams įveikusiems 2A maršrutą. Raiteliai, 

kurie 2A konkūre patyrė eliminaciją, diskvalifikaciją, nedalyvavo ar atsisakė 
tęsti maršrutą turi teisę 6A konkūre kovoti dėl konkūro prizų, tačiau netenka 
teisės tapti čempionu.  

MAX ĮSKAITINIŲ ŽIRGŲ: 2 
MAX ŽIRGŲ FINALE: 2 
STARTO PROKOLAI:  Reverso tvarka nuo prasčiausią iki geriausią rezultatą parodžiusio dueto. 
ČEMPIONU TAMPA: 6A konkūro nugalėtojas. Tuo atveju, jeigu konkūro nugalėtoju tampa užsienio 

duetas, konkūro prizai atitenka užsienio duetui, tačiau čempiono titulas 
atitenka sekančiam, geriausią rezultatą parodžiusiam Lietuvos duetui. 

 
2.2 - 5 IR 6 METŲ ŽIRGŲ UŽSKAITOS: 

KVALIFIKACINIAI KONKŪRAI: 2B, 6B (2C, 6C – 6 metų žirgams) 
FINALINIS KONKŪRAS:   10A (10B – 6 metų žirgams) 
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FINALO DALYVIAI: 70% geriausią rezultatą parodžiusių duetų (įskaitant užsienio duetus). Dalyvių 
skaičius finale visada apvalinamas dalyvių naudai. Pvz.: užskaitoje dalyvavo 43 
įskaitiniai dalyviai, vadinasi 70% = 43*0.7 = 30.1 viso 31 duetas finale. Jeigu 
kuris nors duetas atsisako teisės dalyvauti finale, jo vietą užima sekantis 
duetas. 

PATEKIMO Į FINALĄ TVARKA:      Norėdami patekti į finalą raiteliai privalo dalyvauti abejuose kvalifikaciniuose 
konkūruose. Raiteliai, kurie nors viename iš kvalifikacinių konkūrų patyrė 
eliminaciją, diskvalifikaciją ar atsisakė tęsti maršrutą netenka teisės dalyvauti 
finaliniame konkūre. 

 Kvalifikaciniai taškai skiriami pagal principą:  
I vieta – įskaitinių dalyvių skaičius +1 // II vieta – įskaitinių dalyvių skaičius 
skaičius -1 // III vieta – įskaitinių dalyvių skaičius -2 ir t.t. 

 Pvz.: konkūre dalyvavo 20 įskaitinių dalyvių, I vieta gaus 21 tašką, antroji 19, 
trečioji 18 ir t.t. Jeigu du, ar daugiau, duetų užima tą pačia vietą, kvalifikacinių 
taškų skaičius už tas vietas yra sudedamas ir padalinamas po lygiai visiems 
duetams. 

MAX ĮSKAITINIŲ ŽIRGŲ: 2 
MAX ŽIRGŲ FINALE: 2 
STARTO PROKOLAI:  6B (6C) - reverso tvarka nuo prasčiausią iki geriausią rezultatą parodžiusio 

dueto, pagal 2B (2C) konkūro rezultatus. 
10A (10B) - reverso tvarka nuo prasčiausią iki geriausią rezultatą parodžiusio 
dueto, pagal dviejų dienų kvalifikacinių taškų skaičių. 

ČEMPIONU TAMPA: 10A (10B) konkūro nugalėtojas. Tuo atveju, jeigu konkūro nugalėtoju tampa 
užsienio duetas, konkūro prizai atitenka užsienio duetui, tačiau čempiono 
titulas atitenka sekančiam, geriausią rezultatą parodžiusiam Lietuvos duetui. 

 
2.3 – I IR II MĖGĖJŲ GR. UŽSKAITOS: 

KVALIFIKACINIAI KONKŪRAI: 1B, 5B (1C, 5C – II mėgėjų grupei) 
FINALINIS KONKŪRAS:   9B (9C – II mėgėjų grupei) 
FINALO DALYVIAI: 70% geriausią rezultatą parodžiusių duetų (įskaitant užsienio duetus). Dalyvių 

skaičius finale visada apvalinamas dalyvių naudai. Pvz.: užskaitoje dalyvavo 43 
įskaitiniai dalyviai, vadinasi 70% = 43*0.7 = 30.1 viso 31 duetas finale. Jeigu 
kuris nors duetas atsisako teisės dalyvauti finale, jo vietą užima sekantis 
duetas. 

PATEKIMO Į FINALĄ TVARKA:      Norėdami patekti į finalą raiteliai privalo dalyvauti abejuose kvalifikaciniuose 
konkūruose. Raiteliai, kurie nors viename iš kvalifikacinių konkūrų patyrė 
eliminaciją, diskvalifikaciją ar atsisakė tęsti maršrutą netenka teisės dalyvauti 
finaliniame konkūre. 

 Kvalifikaciniai taškai skiriami pagal principą:  
I vieta – įskaitinių dalyvių skaičius +1 // II vieta – įskaitinių dalyvių skaičius 
skaičius -1 // III vieta – įskaitinių dalyvių skaičius -2 ir t.t. 

 Pvz.: konkūre dalyvavo 20 įskaitinių dalyvių, I vieta gaus 21 tašką, antroji 19, 
trečioji 18 ir t.t. Jeigu du, ar daugiau, duetų užima tą pačia vietą, kvalifikacinių 
taškų skaičius už tas vietas yra sudedamas ir padalinamas po lygiai visiems 
duetams. 

MAX ĮSKAITINIŲ ŽIRGŲ: 2 
MAX ŽIRGŲ FINALE: 2 
STARTO PROKOLAI:  5B (5C) - reverso tvarka nuo prasčiausią iki geriausią rezultatą parodžiusio 

dueto, pagal 1B (1C) konkūro rezultatus. 



9B (9C) - reverso tvarka nuo prasčiausią iki geriausią rezultatą parodžiusio 
dueto, pagal dviejų dienų kvalifikacinių taškų skaičių. 

ČEMPIONU TAMPA: 9B (9C) konkūro nugalėtojas. Tuo atveju, jeigu konkūro nugalėtoju tampa 
užsienio duetas, konkūro prizai atitenka užsienio duetui, tačiau čempiono 
titulas atitenka sekančiam, geriausią rezultatą parodžiusiam Lietuvos duetui. 

 
2.4 – RAITELIŲ JOJANČIŲ PONI KLASĖS ŽIRGAIS UŽSKAITA: 

KVALIFIKACINIAI KONKŪRAI: 1A, 5A 
FINALINIS KONKŪRAS:   9A 
FINALO DALYVIAI: 70% geriausią rezultatą parodžiusių duetų (įskaitant užsienio duetus). Dalyvių 

skaičius finale visada apvalinamas dalyvių naudai. Pvz.: užskaitoje dalyvavo 43 
įskaitiniai dalyviai, vadinasi 70% = 43*0.7 = 30.1 viso 31 duetas finale. Jeigu 
kuris nors duetas atsisako teisės dalyvauti finale, jo vietą užima sekantis 
duetas. 

PATEKIMO Į FINALĄ TVARKA:      Norėdami patekti į finalą raiteliai privalo dalyvauti abejuose kvalifikaciniuose 
konkūruose. Raiteliai, kurie nors viename iš kvalifikacinių konkūrų patyrė 
eliminaciją, diskvalifikaciją ar atsisakė tęsti maršrutą netenka teisės dalyvauti 
finaliniame konkūre. 

 Kvalifikaciniai taškai skiriami pagal principą:  
I vieta – įskaitinių dalyvių skaičius +1 // II vieta – įskaitinių dalyvių skaičius 
skaičius -1 // III vieta – įskaitinių dalyvių skaičius -2 ir t.t. 

 Pvz.: konkūre dalyvavo 20 įskaitinių dalyvių, I vieta gaus 21 tašką, antroji 19, 
trečioji 18 ir t.t. Jeigu du, ar daugiau, duetų užima tą pačia vietą, kvalifikacinių 
taškų skaičius už tas vietas yra sudedamas ir padalinamas po lygiai visiems 
duetams. 

MAX ĮSKAITINIŲ ŽIRGŲ: 2 
MAX ŽIRGŲ FINALE: 2 
STARTO PROKOLAI:  5A - reverso tvarka nuo prasčiausią iki geriausią rezultatą parodžiusio dueto, 

pagal 1A konkūro rezultatus. 
9A - reverso tvarka nuo prasčiausią iki geriausią rezultatą parodžiusio dueto, 
pagal dviejų dienų kvalifikacinių taškų skaičių. 

ČEMPIONU TAMPA: 9A konkūro nugalėtojas. Tuo atveju, jeigu konkūro nugalėtoju tampa užsienio 
duetas, konkūro prizai atitenka užsienio duetui, tačiau čempiono titulas 
atitenka sekančiam, geriausią rezultatą parodžiusiam Lietuvos duetui. 

 
 
2.5 – VAIKŲ, JAUNUČIŲ IR JAUNIŲ UŽSKAITOS: 

KVALIFIKACINIAI KONKŪRAI: 3A, 7A (3B, 7B – jaunučiams; 3C, 7C– jauniams) 
FINALINIS KONKŪRAS:   11A (11B – jaunučiams; 11C – jauniams) 
FINALO DALYVIAI: 70% geriausią rezultatą parodžiusių duetų (įskaitant užsienio duetus). Dalyvių 

skaičius finale visada apvalinamas dalyvių naudai. Pvz.: užskaitoje dalyvavo 43 
įskaitiniai dalyviai, vadinasi 70% = 43*0.7 = 30.1 viso 31 duetas finale. Jeigu 
kuris nors duetas atsisako teisės dalyvauti finale, jo vietą užima sekantis 
duetas. 

PATEKIMO Į FINALĄ TVARKA:      Norėdami patekti į finalą raiteliai privalo dalyvauti abejuose kvalifikaciniuose 
konkūruose. Raiteliai, kurie nors viename iš kvalifikacinių konkūrų patyrė 
eliminaciją, diskvalifikaciją ar atsisakė tęsti maršrutą netenka teisės dalyvauti 
finaliniame konkūre. 



 Kvalifikaciniai taškai skiriami pagal principą:  
I vieta – įskaitinių dalyvių skaičius +1 // II vieta – įskaitinių dalyvių skaičius 
skaičius -1 // III vieta – įskaitinių dalyvių skaičius -2 ir t.t. 

 Pvz.: konkūre dalyvavo 20 įskaitinių dalyvių, I vieta gaus 21 tašką, antroji 19, 
trečioji 18 ir t.t. Jeigu du, ar daugiau, duetų užima tą pačia vietą, kvalifikacinių 
taškų skaičius už tas vietas yra sudedamas ir padalinamas po lygiai visiems 
duetams. 

MAX ĮSKAITINIŲ ŽIRGŲ: 2 
MAX ŽIRGŲ FINALE: 2 
STARTO PROKOLAI:  7A (7B; 7C) – reverso tvarka nuo prasčiausią iki geriausią rezultatą parodžiusio 

dueto, pagal 3A (3B; 3C) konkūro rezultatus. 
11A (11B; 11C) - reverso tvarka nuo prasčiausią iki geriausią rezultatą 
parodžiusio dueto, pagal dviejų dienų kvalifikacinių taškų skaičių. 

ČEMPIONU TAMPA: 11A (11B; 11C) konkūro nugalėtojas. Tuo atveju, jeigu konkūro nugalėtoju 
tampa užsienio duetas, konkūro prizai atitenka užsienio duetui, tačiau 
čempiono titulas atitenka sekančiam, geriausią rezultatą parodžiusiam Lietuvos 
duetui. 

 
2.6 – JAUNIMO UŽSKAITA: 

ĮSKAITINIAI KONKŪRAI:  4, 8 
FINALINIS KONKŪRAS:   8 
FINALO DALYVIAI: Finale leidžiama dalyvauti visiems duetams įveikusiems 3 maršrutą. Raiteliai, 

kurie 3 konkūre patyrė eliminaciją, diskvalifikaciją, nedalyvavo ar atsisakė 
tęsti maršrutą turi teisę 8 konkūre kovoti dėl konkūro prizų, tačiau netenka 
teisės tapti čempionu.  

MAX ĮSKAITINIŲ ŽIRGŲ: 2 
STARTO PROKOLAI:  8 konkūro I ratas – reverso tvarka nuo prasčiausią iki geriausią rezultatą 

parodžiusio dueto, pagal 4 konkūro rezultatus. 
 8 konkūro II ratas – reverso tvarka nuo prasčiausią iki geriausią rezultatą 

parodžiusio dueto, pagal I rato rezultatus. 
ČEMPIONU TAMPA: Raitelis, kuris po abiejų įskaitinių konkūrų turi mažiausiai taškų. Raiteliai, kurie 

patyrė eliminaciją, diskvalifikaciją, nedalyvavo ar atsisakė tęsti maršrutą bet 
kuriame iš konkūrų praranda teisę į čempiono titulą. 
Galutinį rezultatą sudaro 4 konkūro baudos taškai + 8 konkūro I rato baudos 
taškai + 8 konkūro II rato baudos taškai. 
4 konkūre čempionato taškai skaičiuojami pagal formulę: (Dueto laikas - I 
vietos nugalėtojo laikas). Pirmąją vietą užėmęs raitelis gauna 0 taškų. Pvz.: I 
vietą užėmusio dueto rezultatas buvo 52.44 sekundes ir jie gavo 0 čempionato 
taškų. 

 II vietą užėmusio dueto rezultatas buvo 53.16 sekundžių, vadinasi jam bus 
skiriama (53.16-52.44)/2 = 0.72/2 = 0.36 taškai. 

 Prie po 4 konkūro surinktų taškų yra pridedami 8 konkūro abejų ratų baudos 
taškai. Esant vienodam baudos taškų skaičiui, nugalėtoju skelbiamas duetas 
greičiausiai įveikęs konkūrą Nr.8. 
 

2.7 – RAITELIŲ JOJANČIŲ SUAUGUSIAIS ŽIRGAIS UŽSKAITA: 

ĮSKAITINIAI KONKŪRAI:  4, 8, 12 
FINALINIS KONKŪRAS:   12 



FINALO DALYVIAI: Finale leidžiama dalyvauti visiems duetams įveikusiems 4 bei 8 maršrutą. 
Raiteliai, kurie nors viename iš konkūrų patyrė eliminaciją, diskvalifikaciją, 
nedalyvavo ar atsisakė tęsti maršrutą turi teisę kovoti dėl konkūro prizų, 
tačiau netenka teisės tapti čempionu.  

MAX ĮSKAITINIŲ ŽIRGŲ: 2 
STARTO PROKOLAI:  8 konkūro I ratas - reverso tvarka nuo prasčiausią iki geriausią rezultatą 

parodžiusio dueto, pagal 4 konkūro rezultatus. 
 8 konkūro II ratas – reverso tvarka nuo prasčiausią iki geriausią rezultatą 

parodžiusio dueto, pagal I rato rezultatus. 
 12 – reverso tvarka nuo prasčiausią iki geriausią rezultatą parodžiusio dueto, 

pagal dviejų dienų baudos taškų skaičių.  
ČEMPIONU TAMPA: Raitelis, kuris po abiejų įskaitinių konkūrų turi mažiausiai taškų. Raiteliai, kurie 

patyrė eliminaciją, diskvalifikaciją, nedalyvavo ar atsisakė tęsti maršrutą bet 
kuriame iš konkūrų praranda teisę į čempiono titulą. 
Galutinį rezultatą sudaro 4 konkūro baudos taškai + 8 konkūro I rato baudos 
taškai + 8 konkūro II rato baudos taškai + 12 konkūro baudos taškai (tik 
pagrindinio konkūro). 
4 konkūre čempionato taškai skaičiuojami pagal formulę: (Dueto laikas - I 
vietos nugalėtojo laikas). Pirmąją vietą užėmęs raitelis gauna 0 taškų. Pvz.: I 
vietą užėmusio dueto rezultatas buvo 52.44 sekundes ir jie gavo 0 čempionato 
taškų. 

 II vietą užėmusio dueto rezultatas buvo 53.16 sekundžių, vadinasi jam bus 
skiriama (53.16-52.44)/2 = 0.72/2 = 0.36 taškai. 

 Prie po 4 konkūro surinktų taškų yra pridedami 8 konkūro abejų ratų baudos 
taškai, bei baudos taškai 12 pagrindiniame konkūre. Esant vienodam baudos 
taškų skaičiui, nugalėtoju skelbiamas duetas greičiausiai įveikęs konkūrą Nr.12. 

 

VII. KONKŪRAI 
PIRMA DIENA: PENKTADIENIS                                       DATA: 06/04/18 
Konkūras Nr: 1A                   Laikas: 09:00 
Užskaita: Raiteliai jojantys poni klasės žirgais  
Artikulas: Art.238.2.1 Konkūras pagal laiką, lentelė A 
Kliūčių aukštis: 80 cm 
Judėjimo greitis: 325 m/min 
Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas 
Įskaitinių žirgų skaičius: 2 
Piniginis prizas:  100 (30-25-15-13-10-7) EUR 
 

* * * * * * * * * * * 

Konkūras Nr: 1B              Laikas: sekantis 
Užskaita:  Mėgėjų I gr.  
Artikulas: Art.238.2.1 Konkūras pagal laiką, lentelė A 
Kliūčių aukštis: 80 cm 
Judėjimo greitis: 325 m/min 
Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas 
Įskaitinių žirgų skaičius: 2 
Piniginis prizas:  100 (30-25-15-13-10-7) EUR 
 

* * * * * * * * * * * 



Konkūras Nr: 1C              Laikas: sekantis 
Užskaita: Mėgėjų II gr.  
Artikulas: Art.238.2.1 Konkūras pagal laiką, lentelė A 
Kliūčių aukštis: 105 cm 
Judėjimo greitis: 325 m/min 
Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas 
Įskaitinių žirgų skaičius: 2 
Piniginis prizas:  100 (30-25-15-13-10-7) EUR 
 

* * * * * * * * * * * 
 

Konkūras Nr: 2A              Laikas: sekantis 
Užskaita: 4 metų žirgai 
Artikulas: Art. "Žirgo stilius" 
Kliūčių aukštis: 90 cm 
Judėjimo greitis: 325 m/min 
Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas 
Įskaitinių žirgų skaičius: 2 
Piniginis prizas:  150 (45-35-25-20-15-10) EUR 
 

* * * * * * * * * * * 

Konkūras Nr: 2B              Laikas: sekantis 
Užskaita: 5 metų žirgai 
Artikulas: Art. "Žirgo stilius" 
Kliūčių aukštis: 105 cm 
Judėjimo greitis: 325 m/min 
Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas 
Įskaitinių žirgų skaičius: 2 
Piniginis prizas:  200 (60-45-35-25-20-15) EUR 
 

* * * * * * * * * * * 

Konkūras Nr: 2C              Laikas: sekantis 
Užskaita: 6 metų žirgai 
Artikulas: Art. "Žirgo stilius" 
Kliūčių aukštis: 115 cm 
Judėjimo greitis: 325 m/min 
Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas 
Įskaitinių žirgų skaičius: 2 
Piniginis prizas:  200 (60-45-35-25-20-15) EUR 
 

* * * * * * * * * * * 

Konkūras Nr: 3A              Laikas: sekantis 
Užskaita: Vaikai  
Artikulas: Art.238.2.1 Konkūras pagal laiką, lentelė A  
Kliūčių aukštis: 90 cm 
Judėjimo greitis: 325 m/min 
Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas 
Įskaitinių žirgų skaičius: 2 
Piniginis prizas:  100 (30-25-15-13-10-7) EUR 

 



* * * * * * * * * * * 

Konkūras Nr: 3B              Laikas: sekantis 
Užskaita: Jaunučiai  
Artikulas: Art.238.2.1 Konkūras pagal laiką, lentelė A  
Kliūčių aukštis: 100 cm 
Judėjimo greitis: 325 m/min 
Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas 
Įskaitinių žirgų skaičius: 2 
Piniginis prizas:  150 (45-35-25-20-15-10) EUR 

* * * * * * * * * * * 

Konkūras Nr: 3C              Laikas: sekantis 
Užskaita: Jauniai  
Artikulas: Art.238.2.1 Konkūras pagal laiką, lentelė A 
Kliūčių aukštis: 115 cm 
Judėjimo greitis: 325 m/min 
Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas 
Įskaitinių žirgų skaičius: 2 
Piniginis prizas:  150 (45-35-25-20-15-10) EUR 

 
* * * * * * * * * * * 

Konkūras Nr: 4              Laikas: sekantis 
Užskaita: Raiteliai jojantys suaugusiais žirgais + Jaunimas + Atvira klasė 
Artikulas: Art.239 + 263 Greičio ir vikrumo konkūras, lentelė C (su alternatyvomis) 
Kliūčių aukštis: 130 cm 
Judėjimo greitis: 325 m/min 
Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas 
Įskaitinių žirgų skaičius: 2 
Piniginis prizas:  400 (120-95-65-45-40-35) EUR 
 

* * * * * * * * * * * 

ANTRA DIENA: Šeštadienis                                       DATA: 07/04/18 

Konkūras Nr: 5A                   Laikas: 09:00 
Užskaita: Raiteliai jojantys poni klasės žirgais  
Artikulas: Art.238.2.1 Konkūras pagal laiką, lentelė A 
Kliūčių aukštis: 85 cm 
Judėjimo greitis: 325 m/min 
Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas 
Įskaitinių žirgų skaičius: 2 
Piniginis prizas:  100 (30-25-15-13-10-7) EUR 
 

* * * * * * * * * * * 

Konkūras Nr: 5A              Laikas: sekantis 
Užskaita: Mėgėjų I gr.  
Artikulas: Art.238.2.1 Konkūras pagal laiką, lentelė A 
Kliūčių aukštis: 85 cm 
Judėjimo greitis: 325 m/min 
Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas 
Įskaitinių žirgų skaičius: 2 
Piniginis prizas:  100 (30-25-15-13-10-7) EUR 

 



* * * * * * * * * * * 

Konkūras Nr: 5C              Laikas: sekantis 
Užskaita: Mėgėjų II gr.  
Artikulas: Art.238.2.1 Konkūras pagal laiką, lentelė A 
Kliūčių aukštis: 105 cm 
Judėjimo greitis: 325 m/min 
Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas 
Įskaitinių žirgų skaičius: 2 
Piniginis prizas:  100 (30-25-15-13-10-7) EUR 

* * * * * * * * * * * 

Konkūras Nr: 6A              Laikas: sekantis 
Užskaita: 4 metų žirgai (Finalas) 
Artikulas: Art. "Žirgo stilius" su persirungimu (pagal stilių) 
Kliūčių aukštis: 100 cm 
Judėjimo greitis: 325m/min 
Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas 
Įskaitinių žirgų skaičius: 2 
Piniginis prizas:  200 (60-45-35-25-20-15) EUR 
 

* * * * * * * * * * * 

Konkūras Nr: 6B              Laikas: sekantis 
Užskaita: 5 metų žirgai 
Artikulas: Art.274.5.6 Dviejų fazių konkūras (Lentelė A, pagal laiką abejose fazėse) 
Kliūčių aukštis: 110 cm 
Judėjimo greitis: 325 m/min 
Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas 
Įskaitinių žirgų skaičius: 2 
Piniginis prizas:  200 (60-45-35-25-20-15) EUR 
 

* * * * * * * * * * * 

Konkūras Nr: 6C              Laikas: sekantis 
Užskaita: 6 metų žirgai 
Artikulas: Art.274.5.6 Dviejų fazių konkūras (Lentelė A, pagal laiką abejose fazėse) 
Kliūčių aukštis: 120 cm 
Judėjimo greitis: 325 m/min 
Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas 
Įskaitinių žirgų skaičius: 2 
Piniginis prizas:  200 (60-45-35-25-20-15) EUR 
 

* * * * * * * * * * * 

Konkūras Nr: 7A              Laikas: sekantis 
Užskaita: Vaikai  
Artikulas: Art. "Stiliaus konkūras" 
Kliūčių aukštis: 90 cm 
Judėjimo greitis: 325 m/min 
Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas 
Įskaitinių žirgų skaičius: 2 
Piniginis prizas:  100 (30-25-15-13-10-7) EUR 

 
* * * * * * * * * * * 



Konkūras Nr: 7B              Laikas: sekantis 
Užskaita: Jaunučiai  
Artikulas: Art. "Stiliaus konkūras" 
Kliūčių aukštis: 105 cm 
Judėjimo greitis: 325 m/min 
Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas 
Įskaitinių žirgų skaičius: 2 
Piniginis prizas:  150 (45-35-25-20-15-10) EUR 

 
* * * * * * * * * * * 

Konkūras Nr: 7C              Laikas: sekantis 
Užskaita: Jauniai  
Artikulas: Art. "Stiliaus konkūras" 
Kliūčių aukštis: 120 cm 
Judėjimo greitis: 325 m/min 
Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas 
Įskaitinių žirgų skaičius: 2 
Piniginis prizas:  150 (45-35-25-20-15-10) EUR 
 

* * * * * * * * * * * 

Konkūras Nr: 8              Laikas: sekantis 
Užskaita: Jaunimas (Finalas) + Raiteliai jojantys suaugusiais žirgais + Atvira klasė  
Artikulas: Art.273.3.3.2 Konkūras su dviem ratais, pirmas ratas ne pagal laiką, antras ratas 

pagal laiką, lentelė A 
Kliūčių aukštis: 135 cm 
Judėjimo greitis: 325 m/min 
Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas 
Įskaitinių žirgų skaičius: 2 
Piniginis prizas:  690 (200-160-125-85-65-55) EUR 

 
* * * * * * * * * * * 

TREČIA DIENA: Sekmadienis                                       DATA: 08/04/18 

Konkūras Nr: 9A                   Laikas: 09:00 
Užskaita: Raiteliai jojantys poni klasės žirgais (Finalas) 
Artikulas: Art.238.2.2 Konkūras su persirungimu, lentelė A 
Kliūčių aukštis: 90 cm 
Judėjimo greitis: 350 m/min 
Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas 
Įskaitinių žirgų skaičius: 2 
Piniginis prizas:  150 (45-35-25-20-15-10) EUR 
 

* * * * * * * * * * * 

Konkūras Nr: 9B              Laikas: sekantis 
Užskaita: Mėgėjų I gr. (Finalas) 
Artikulas: Art.238.2.2 Konkūras su persirungimu, lentelė A 
Kliūčių aukštis: 90 cm 
Judėjimo greitis: 325 m/min 
Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas 
Įskaitinių žirgų skaičius: 2 
Piniginis prizas:  150 (45-35-25-20-15-10) EUR 



 
* * * * * * * * * * * 

Konkūras Nr: 9C              Laikas: sekantis 
Užskaita: Mėgėjų II gr. (Finalas) 
Artikulas: Art.238.2.2 Konkūras su persirungimu, lentelė A 
Kliūčių aukštis: 110 cm 
Judėjimo greitis: 325 m/min 
Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas 
Įskaitinių žirgų skaičius: 2 
Piniginis prizas:  150 (45-35-25-20-15-10) EUR 
 

* * * * * * * * * * * 

Konkūras Nr: 10A              Laikas: sekantis 
Užskaita: 5 metų žirgai (Finalas) 
Artikulas: Art.238.2.2 Konkūras su persirungimu, lentelė A 
Kliūčių aukštis: 110 cm 
Judėjimo greitis: 325 m/min 
Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas 
Įskaitinių žirgų skaičius: 2 
Piniginis prizas:  350 (100-80-60-45-35-30) EUR 
 

* * * * * * * * * * * 

Konkūras Nr: 10B              Laikas: sekantis 
Užskaita: 6 metų žirgai (Finalas) 
Artikulas: Art.238.2.2 Konkūras su persirungimu, lentelė A 
Kliūčių aukštis: 120 cm 
Judėjimo greitis: 325 m/min 
Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas 
Įskaitinių žirgų skaičius: 2 
Piniginis prizas:  350 (100-80-60-45-35-30) EUR 
 

* * * * * * * * * * * 

Konkūras Nr: 11A              Laikas: sekantis 
Užskaita: Vaikai (Finalas) 
Artikulas: Art.238.2.2 Konkūras su persirungimu, lentelė A 
Kliūčių aukštis: 100 cm 
Judėjimo greitis: 325 m/min 
Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas 
Įskaitinių žirgų skaičius: 2 
Piniginis prizas:  150 (45-35-25-20-15-10) EUR 
 

* * * * * * * * * * * 

Konkūras Nr: 11B              Laikas: sekantis 
Užskaita: Jaunučiai (Finalas) 
Artikulas: Art.238.2.2 Konkūras su persirungimu, lentelė A 
Kliūčių aukštis: 110 cm 
Judėjimo greitis: 325 m/min 
Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas 
Įskaitinių žirgų skaičius: 2 
Piniginis prizas:  200 (60-45-35-25-20-15) EUR 



 
* * * * * * * * * * * 

Konkūras Nr: 11C              Laikas: sekantis 
Užskaita: Jauniai (Finalas) 
Artikulas: Art.238.2.2 Konkūras su persirungimu, lentelė A 
Kliūčių aukštis: 125 cm 
Judėjimo greitis: 325 m/min 
Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas 
Įskaitinių žirgų skaičius: 2 
Piniginis prizas:  200 (60-45-35-25-20-15) EUR 
 

* * * * * * * * * * * 

Konkūras Nr: 12 Grand Prix                   Laikas: sekantis 
Užskaita: Raiteliai jojantys suaugusiais žirgais (Finalas) + Atvira klasė 
Artikulas: Art.238.2.2 Konkūras su persirungimu, lentelė A 
Kliūčių aukštis: 140 cm 
Judėjimo greitis: 350 m/min 
Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas 
Įskaitinių žirgų skaičius: 2 
Piniginis prizas:  1260 (355-280-220-160-85-70-50-40) EUR 
 

* * * * * * * * * * * 

Konkūras Nr: 13 Paguodos konkūras            Laikas: sekantis 
Užskaita: Atvira klasė 
Artikulas: Art.238.2.1 Konkūras pagal laiką, lentelė A 
Kliūčių aukštis: 110 cm 
Judėjimo greitis: 350 m/min 
Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas 
Piniginis prizas:  200 (60-45-35-25-20-15) EUR 
 

* * * * * * * * * * * 
 
 
 
 


