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A I K Š T Ė S  P A R U O Š I M A S  I R  K L I Ū T Y S 

 

Varžybų Organizatorius įsipareigoja :  

1. Sudaryti elementarias sąlygas kokybiškam esamos aikštės panaudojimui varžybų organizavimui  (kad 

būtų išnešti nereikalingi daiktai esantys aikštės ribose, pasitarus su dizaineriu spręsti varžybinės 

aikstės dydžio galimybes, aptverti aikštę kaip įmanoma padoresnėmis medžiagomis). 

2.  Numatyti apšilimo aikštę (vasaros metu), kuri savo dydžiu ir kokybe būtų priimtina atitinkamam 

kiekiui žirgų vienu metu treniruotis,jei apšilimas  (žiemos metu )vykdomas toje pačioje aikštėje, 

pasirūpinti grunto lyginimo galimybe (traktorius  -  lyginimui) - būtina. Konsultuojamasi  su 

dizaineriu.  

3.  Maniežuose,ar aikštėse su smėlio danga - būtina prieš varžybas pasirūpinti aikštės 

išlyginimu,sutrombavimu, jei reikia ir išplaniravimu. Taip pat pasirūpinti aikštės lyginimo galimybe 

per pertraukas. Jei dulka, ar per lakus gruntas  - pasirūpinti aikštės laistymo galimybe.  

4.  Pagal galimybes šventiškai papuošti aikštę,maniežuose užtikrinti elementarią švarą ir tvarką. 

5. Pasirūpinti,kad varžybose naudojamos kliūtys būtų priimtinos estetinės išvaizdos,  (padažytos, 

suremontuotos, ne per gilūs, tvarkingi karčių laikikliai - konsultuotis su dizaineriu),būtų saugios 

naudoti. Manieže vykdomoms varžyboms turėti 3 ar 3,5 m ilgio karčių (kad efektyviau galima būtų 

išnaudoti aikštę ir neužimtų kliūtys per daug vietos). Lauko sąlygomis galima naudoti iki 4 m. ilgio 

kartis. Kliūtims varžybų metu turėtų būti numatyta sandėliavimo vieta netoli varžytinės aikštės.  

6.  Jei varžybose planuojamas statyti vandens griovys (dirbtinas, ar natūralus ) -  būtina konsultuotis su 

dizaineriu dėl tokio griovio statymo galimybės, jo techninių charakteristikų, saugumo reikalavimų. 

7.  Užtikrinti reikalingą kiekį kliūčių numerių, raidžių ir vėliavėlių. Visa tai turėtų bųti priimtinos 

estetinės išvaizdos.  

8.  Sutarti su maršruto dizaineriu dėl jam reikalingo pagalbininkų skaičiaus maršruto statymui  ir 

užtikrinti šių asistentų atsakingą darbą visų varžybų metu.  

LŽSF įsipareigoja:  

1. Organizatoriaus prašymu rekomenduoti atitinkamo lygio maršrutų dizainerį, atsižvelgiant į 

konkrečių varžybų statusą ir lygį. Dizainerio honoraras - organizatoriaus ir dizainerio derybų 

objektas.  

2. Patalpinti internetiniame puslapyje išankstinius starto protokolus, varžybų rezultatus ir 

kvalifikacinių taškų lentelę. 

 

                                                                               


