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2 0 1 2 M. „L I E T U V O S  K O N K Ū R Ų  T A U R Ė S“ 

II – OJO  ETAPO PROGRAMA IR NUOSTATAI 

„Lietuvos Taurės“ II –asis etapas vykdomos pagal 2011 m. parengtus „Lietuvos Taurės“ nuostatus, LR Valtybinės Maisto ir 

Veterinarijos Tarnybos teisės aktus,  FEI Rules for Jumping Events ( 24 leidimas), FEI General Regultaions (23 leidimas)                                    

                                                                                                                        

I. ORGANIZATORIUS: 

      PAVADINIMAS:  „Lietuvos žirginio sporto federacija“  

      ADRESAS:         Ozo 10A, Vilnius, LT – 08200 

      TELEFONAS:      +370 687 57 019 

      TINKLALAPIS:    http://www.equestrian.lt 

II. VYKDYTOJAS: 

      PAVADINIMAS: Všį „HOBBY HORSE“ 

      ADRESAS: Belmontas, Vilnius 

III. VIETA IR LAIKAS: 

VIETA: Belmontas, Vilnius 

LAIKAS: 2012 kovo 03 d. 10 val. 

IV. TEISĖJAI : 

Regina Gražulienė 

Tel.: +370 687 57 019, e- paštas: info@equestrian.lt  

V. DIZAINERIS: 

Vytautas Paznanskis 

Tel.: +370 600 64 227, e-paštas: vytabelis@gmail.com  

VI. PARAIŠKOS IR STARTINIAI MOKESČIAI: 

Paskutinė paraiškų data:           2012 vasario 29 d. iki 18 val. 

Starto mokestis:                        jaunučiai – 45 lt 

                                                  jauniai – 45 lt 

                                                  jaunimas – 65 lt  

                                                  suaugę – 65 lt 

                                                  jauni žirgai – 45 lt 

                                                  mėgėjai – 65 lt 

                                                  poni klasė – 15 lt 

Starto mokesčiai mokami pavedimu iki 2012 vasario 29d. Sąsk. numeris: LT48 

7300 0100 9419 9869 AB”Swedbank”. 

Paraiškas siųsti:                        Regina Gražulienė: info@equestrian.lt  

http://www.equestrian.lt/
mailto:info@equestrian.lt
mailto:vytabelis@gmail.com
mailto:info@equestrian.lt
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Paraiškos priimamos tik LŢSF nustatytos formos ir pilnai uţpidytos. Paraiškoje 

būtina nurodyti: raitelio sąskaitos numerį ( priziniams pinigams pervesti) raitelio 

vardą, pavardę, raitelio gimimo datą, ţirgo vardą, gimimo metus, veislę, lytį, 

spalvą, tėvo vardą, motinos vardą, motinos tėvo vardą, savininką.  

Paraiškos nepateikus nurodytu terminu, mokamas dvigubo dydţio startinis 

mokestis, kuris turi būti pervestas į nurodytą banko sąskaitą per dvi darbo 

dienas po varţybų pabaigos. 

VII. DALYVAVIMO SĄLYGOS: 

1. „Lietuvos Taurės“ varžybose gali dalyvauti visi Lietuvos ir užsienio raiteliai .  

2. Viename konkūre raitelis gali dalyvauti ne daugiau kaip su dviem įskaitiniais žirgais, su 

neįskaitiniais žirgais raitelis gali kovoti dėl konkretaus konkūro prizo. Įskaitiniai žirgai turi būti 

nurodyti paraiškoje.  

3. Tas pats žirgas gali dalyvauti ne daugiau kaip 2- juose konkūruose tą pačią dieną. 

4. Su tuo pačiu žirgu gali dalyvauti ne daugiau kaip du raiteliai, tačiau tik vienas duetas gali 

kvalifikuotis į finalą. Kvalifikaciją renkantis duetas turi būti nurodytas paraiškoje iki pirmojo 

starto. 

5. Duetas gali rinkti kvalifikaciją „Lietuvos Taurės“ finalui tik vienoje užskaitoje. Kokioje užskaitoje 

duetas renka taškus, turi būti nurodyta paraiškoje prieš pirmąjį startą. 

6. Bendroje užskaitoje dalyvauja jaunimas ( nuo 19 m. iki 21m.) ir suaugę raiteliai ( jaunimui 

maršrutas bus nuleistas 5cm ). Kvalifikaciniai taškai į finalą jaunimui skaičiuojami taip pat 

bendroje užskaitoje su suaugusiais. 

7. Bedroje užskaitoje dalyvauja 4 m. žirgai su 5 m. žirgais ir 6 m. žirgai su 7 m. žirgais. 

8. „Lietuvos Taurėje“ dalyvaujantys žirgai turi būti registruoti LŽSF žirgų registre, raiteliai privalo 

turėti LŽSF licenciją ( ši nuostata nėra taikoma užsienio raiteliams). 

http://www.equestrian.lt/lzsf-raitelio-licencijos-zirgo-registro-uzsakymo-tvarka . 

9. „Lietuvos Taurės“ varžybose galima dalyvauti ir be konkurencijos. Be konkurencijos duetai šoka 

pirmieji. 

10. KITOS PASTABOS 

- Jei į „Lietuvos Taurės“ I – ojo etapo  konkūrą organizatoriai gauna mažiau nei penkių 

duetų paraiškas , konkūras nebus vykdomas, o padavę paraiškas sportininkai įspėjami 

dieną prieš konkrečias varžybas. 

- 2010 m. liepos 29 dienos valdybos nutarimu raiteliai iki 16 metų varžybose privalo 

dėvėti apsaugines liemenes. 

11. VETERINARINIAI REIKALAVIMAI 

-  Varžybose leidžiama startuoti, jei žirgas turi bet kurios valstybės galiojantį žirgo pasą , 

jame yra atžymos apie visus Lietuvos Respublikoje jojimo sporto varžybose 

http://www.equestrian.lt/lzsf-raitelio-licencijos-zirgo-registro-uzsakymo-tvarka
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reikalaujamus atliktus kraujo tyrimus, bei yra atžymos apie tvarkingai ir laiku padarytus 

reikalaujamus skiepus. 

- Už nustatytus pažeidimus gali būti taikomos ir kitos nuobaudos numatytos Valstybinės 

Maisto ir Veterinarijos tarnybos atitinkamuose nuostatuose. 

- Maisto ir Veterinarijos tarnyba įspėja ir pataria nenaudoti FEI  pripažintų žirgų dopingo 

medikamentų ar maisto papildų.Bet kuriose Lietuvoje vykstančiose varžybose, iš bet 

kurio startavusio žirgo ,gali būti paimtas mėginys dopingo kontrolei. Jei bus nustatyta 

,kad žirgui buvo naudojamas draudžiamas preparatas ( bus rasta dopingu laikoma 

medžiaga) žirgo savininkui gresia bauda ,bei visų jo žirgo tyrimo išlaidų privalomas 

kompensavimas (o tai yra ženkli suma). 

- Valstybinė Maisto ir Veterinarijos tarnyba darydama išlygas tikisi iš sportininkų geros 

valios , drausmės, atsakingumo ir tarpusavio supratimo. 

 

II – OJO „LIETUVOS TAURĖS“ ETAPO PROGRAMA  

 

Varžybų pradžia: 10 val. 

Konkūras nr. 1 Poni klasė . Art.: 238.2.1; kliūčių aukštis 80cm.  Starto mokestis 15,00lt 

Prizinis fondas: daiktiniai prizai. Apdovanojamos trys prizinės vietos 

Konkūras nr. 2 Mėgėjų I grupė, jaunučiai, mėgėjų II grupė, jauniai- keturios 

uţskaitos Art.: 238.2.1; kliūčių aukštis 80cm; 100cm; 115cm; 115cm.  

Starto mokestis mėgėjams – 65,00lt, jaunučiams ir jauniams – 45,00lt 

Prizinis fondas: I vieta 70,00lt..; II vieta 50,00lt.; III vieta 40,00lt; IV vieta 30,00lt; V vieta 

30,00lt ;  

Konkūras nr.3 „ Dviejų fazių konkūras“(dalyvauja 4-5 m. amţiaus ţirgai –bendra 

uţskaita). Art.:274.5.1 Kliūčių aukštis 100cm (4m. žirgams), 110cm (5m. žirgams). 

Starto mokestis 45,00lt 

Prizinis fondas: I vieta 70,00lt..; II vieta 50,00lt.; III vieta 40,00lt; IV vieta 30,00lt; V vieta 

30,00lt ;  

Konkūras nr. 4 „Jauno ţirgo konkūras“(dalyvauja 6 – 7 m. amţiaus ţirgai- bendra 

uţskaita). Art.: 238.2.1; kliūčių aukštis 120cm (6m. žirgams), 125cm (7m. žirgams). 

Starto mokestis 45,00lt 

Prizinis fondas: I vieta 70,00lt..; II vieta 50,00lt.; III vieta 40,00lt; IV vieta 30,00lt; V vieta 

30,00lt ;  

Konkūras nr. 5.  Suaugusieji raiteliai ir jaunimas (bendra uţskaita). Art.: 238.2.1; 

kliūčių aukštis 130cm (jaunimui), 135cm (suaugusiems). 

Starto mokestis 65,00lt 

Prizinis fondas: I vieta 150,00lt; II vieta 100,00lt; III vieta 80,00lt; IV vieta 60,00lt; V vieta 

50,00lt; VI vieta 40,00lt. 

Kiti po 30,00lt. 
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