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I. VARŽYBŲ INFORMACIJA  
 

VIETA: Dzūkijos Hipodromas, Lazdijai 

DATA: 2022 05 14 

ŠALIS: LTU 

UŽDAROS PATALPOS:           LAUKO AIKŠTĖ:  

 
 LTU-CH  
 LTU-2*   

 LTU-1*  
 
Atviros užsienio raiteliams 
 
 

II. VARŽYBOS VYKDOMOS PAGAL: 
 

✓ LŽSF etikos taisykles (patvirtintas 2020.12.10) ; 

✓ LR veterinarinius reikalavimus ; 

✓ FEI Anti-dopingo taisykles sportininkams (ADHRA) (aktuali redakcija) ; 

✓ Lietuvos dailiojo jojimo varžybų taisykles (2022 m. redakcija) ; 

✓ Sprendžiant klausimus, neaptartus minėtose taisyklėse, vadovaujamasi FEI dailiojo 
jojimo taisyklėmis (2022 m. redakcija).  
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III.  FEI ELGESIO KODEKSAS ŽIRGO GEROVEI 
UŽTIKRINTI 

 

 
FEI reikalauja, kad visi asmenys susiję su tarptautiniu jojimo sportu laikytųsi 
FEI Elgesio kodekso ir vadovautųsi nuostata, kad žirgo gerovė yra pati 

svarbiausia. Žirgo gerovė niekada negali likti antraeilė dėl konkurencijos ar 
komercijos įtakos. Itin svarbu atsižvelgti į šiuos punktus: 

1. Bendra gerovė: 

a) Tinkama žirgų priežiūra 

Laikymo sąlygos bei šėrimas turi atitikti aukščiausius žirgų priežiūros 

standartus. Žirgai visada turi būti aprūpinti švariu ir kokybišku šienu, pašaru 
bei vandeniu. 

b) Treniravimo metodai 

Žirgai atitinkamose disciplinose gali būti treniruojami tik atitinkančiais jų fizinį 
pajėgumą bei subrendimo lygį metodais. Negalima naudoti jokių neleistinų, 

žiaurių ar baimę keliančių treniravimo metodų. 

c) Kaustymas bei inventorius 

Kanopų priežiūra bei kaustymas privalo atitikti aukščiausius standartus. 
Inventorius turi būti pagamintais ir pritaikytas, taip, kad būtų išvengta 
skausmo ar sužalojimų. 

d) Transportavimas 

Transportavimo metu žirgai turi būti tinkamai apsaugoti nuo sužalojimų bei 

kitų pavojų sveikatai. Transporto priemonės turi būti saugios, gerai vėdinamos 
ir prižiūrimos, reguliariai dezinfekuojamos ir vairuojamos kompetentingo 
personalo. Žirgai visą laiką turi būti prižiūrimi kompetentingų prižiūrėtojų. 

e) Tranzitas 

Visos kelionės turi būti planuojamos atsakingai, žirgams reguliariai turi būti 

suteikiamos pertraukos pailsėti, kurių metu jie aprūpinami pašaru bei 
vandeniu, pagal galiojančias FEI rekomendacijas.  

2. Tinkama fizinė būklė dalyvauti varžybose: 

a) Tinkama fizinė būklė ir kompetencija 

Varžybose gali dalyvauti tik fiziškai parengti žirgai ir patvirtintos 

kompetencijos sportininkai. Žirgai privalo turėti tinkamas pertraukas pailsėti 
tarp treniruočių ir varžybų; po kelionių turėtų būti suteikiamas papildomas 
poilsis. 

b) Sveikatos būklė 

Nė vienas žirgas, kurio fizinė būklė yra laikoma netinkama, negali dalyvauti ar 

tęsti dalyvavimo varžybose, kilus abejonėms, būtina kreiptis į veterinarijos 
gydytoją. 

c) Dopingas ir vaistai 
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Bet kokie veiksmai ar ketinimai vartoti dopingą ar piktnaudžiauti vaistais yra 
laikomi rimta gerovės problema ir nebus toleruojami. Po veterinarinio gydymo 

turi praeiti pakankamai laiko iki varžybų, kad žirgas galėtų visiškai atsistatyti. 

d) Chirurginės procedūros 

Turi būti draudžiamos bet kokios chirurginės procedūros pavojingos varžybose 

dalyvaujančio žirgo gerovei ar kitų žirgų ir/ar sportininkų saugumui. 

e) Kumelingos/neseniai atsivedusios kumeliukus kumelės 

Po ketvirtojo nėštumo mėnesio ar esančios kartu su kumeliuku kumelės negali 
dalyvauti varžybose. 

f) Netinkamas pagalbinių priemonių naudojimas 

Netinkamas elgesys su žirgu, naudojant natūralias ar dirbtines pagalbines 
priemones (pvz.: stekas, pentinai ir kt.), nėra toleruojamas. 

3. Varžybos neturi kenkti žirgo gerovei: 

a) Varžybų teritorija 

Žirgus galima treniruoti ir su jais varžytis tik ant tam pritaikytų ir saugių 

paviršių. Visos kliūtys bei varžybų sąlygos turi būti parengtos atsižvelgiant į 
žirgo saugumą. 

b) Gruntas 

Visų teritorijų, kuriose žirgai vaikšto, yra treniruojami ar dalyvauja varžybose 
gruntas turi būti įrengtas bei prižiūrėtas taip, kad sumažėtų sužeidimus 

galinčių sukelti veiksnių. 

c) Ekstremalios oro sąlygos 

Varžybos negali būti vykdomos ekstremaliomis oro sąlygomis, kurios gali 
sukelti grėsmę žirgo gerovei ar saugumui. Turi būti sudarytos sąlygos žirgams 
tinkamai atvėsti po dalyvavimo rungtyje. 

d) Arklidės varžybose 

Arklidės turi būti saugios, higieniškos, patogios, gerai vėdinamos bei 

pakankamo dydžio atsižvelgiant į žirgo veislę bei sudėjimą. Vanduo bei vietos 
skirtos plovimui turi būti nuolatos prieinamos. 

4. Humaniškas elgesys su žirgais: 

a) Veterinarinis gydymas 

Varžybų metu visada turi būti prieinama veterinarinė priežiūra. Jeigu varžybų 

metu žirgas susižeidžia ar yra išsekęs, sportininkas turi sustabdyti savo 
pasirodymą ir leisti veterinarui atlikti apžiūrą. 

b) Nukreipimas į centrus 

Esant reikalui, žirgai turi būti paimami greitosios pagalbos transporto bei 
nugabenami į artimiausią atitinkamą gydymo centrą tolimesnei apžiūrai bei 

gydymui. Susižeidusiems žirgams prieš transportavimą turi būti suteikiama 
visa būtinoji pagalba. 

c) Sužeidimai varžybų metu 

Varžybų metu patirtų sužeidimų dažnis turi būti stebimas. Grunto paviršiaus 
būklė, rungčių dažnumas ir visi kiti rizikos veiksniai turi būti atidžiai ištirti, 

siekiant nustatyti, kaip būtų galima sumažinti sužeidimų skaičių. 
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d) Eutanazija 

Jeigu sužeidimai yra pakankamai sunkūs, remiantis humaniškomis 

paskatomis, veterinarijos gydytojui gali tekti kuo skubiau atlikti eutanaziją, 
kurios vienintelis tikslas – sumažinti kančias. 

e) Sportinės karjeros pabaiga 

Su dalyvavimą varžybose baigusiais žirgais turi būti elgiamasi palankiai ir 
humaniškai. 

5. Švietimas: 

FEI primygtinai ragina visus, su žirginiu sportu susijusius asmenis, siekti 
aukščiausių išsilavinimo standartų varžybose dalyvaujančių žirgų priežiūrai 

svarbiose srityse. 

Šis elgesio kodeksas dėl žirgų gerovės gali būti nuolat atnaujinamas, todėl 

visos išreikštos nuomonės yra vertinamos. Ypatingas dėmesys bus skiriamas 
naujų tyrimų rezultatams, todėl FEI skatina tolimesnį finansavimą bei paramą 
gerovės studijoms. 
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IV. BENDROJI INFORMACIJA 
 

1. ORGANIZATORIUS 

Pavadinimas: VŠĮ „Odeta ir žirgai“ 

Adresas: Ežeraičio g. 7, Vilnius, Lietuva 

Telefonas: +370 687 26295 

El. paštas: vasiliauskiene.odeta@gmail.com 

 

Pavadinimas: Lazdijų sporto centras 

Adresas: Dzūkų g. 4 , Lazdijai, Lietuva 

Telefonas: +370 691 86834 

El. paštas: darius.liaukevicius@Lazdijusc.lt 

 

Varžybų vieta: 

Adresas: Dzūkijos  Hipodromas, Lazdijai,Lietuva 

Telefonas: +370 67975440, linas.balciunas@lazdijusc.lt 

GPS koordinatės: 54.244294, 23.524950 

 

2. ORGANIZACINIS KOMITETAS 

Varžybų prezidentas: Gintaras Liaukevičius 

Varžybų sekretorius: Eglė Drackytė  

 eglute.drackyte@gmail.com, tel.+370 624 66211 

 Arnoldas Daveika 

Narys:  Linas Balčiūnas  

 linas.balciunas@lazdijusc.lt, tel: +370 679 75440 

 

 

3. VARŽYBŲ DIREKTORIUS 

Vardas Pavardė: Odeta Vasiliauskienė 

Telefonas: +370 687 26295 

El. paštas: vasiliauskiene.odeta@gmail.com 
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V. OFICIALŪS ASMENYS 
 

 
 

Nr. Funkcijos Vardas Pavardė NF Lygis Kontaktai 

1 

Vyr. teisėjas Agnė Uždavinytė LTU FEI2*  

Teisėjas Lukasz Walter POL Nacionalinis  

Teisėjas Daiva Pakulienė LTU LTU3*  

Teisėjas Dovilė Kraulaidienė LTU LTU3*  

     

2 
Stiuardas 

Vaida Palionytė LTU FEI1* vpalionyte@gmail.com, tel.+370 

698 31489 

     

3 Veterinarijos gydytojas Eglė Kvedaraitė   +37067275442 

4 Varžybų vyr. gydytojas Joana   +370 680 50323 

5 Kalvis Mindaugas Bacevičius   +3706996523 
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VI. DALYVIŲ SKAIČIUS  
 

Sportininkų skaičius: nenurodyta 

Žirgų skaičius sportininkui: nenurodyta 
 

Žirgui leidžiama startuoti:          nenurodyta 
 

VII. PARAIŠKOS 
 

Paraiškas siųsti per Equipe Entry sistemą (https://entry.equipe.com/ ). 
Starto protokolai, rezultatai ir kita informacija bus viešinama 

http://online.equipe.com . 
Paraiškos teikiamos griežtai pagal pateiktą formą. 

 
Gardų rezervacija: Linas Balčiūnas  
linas.balciunas@lazdijusc.lt, tel. +370 679 75440 

Gardų skaičius ribotas. 
 

1. PARAIŠKŲ TEIKIMO TERMINAI IR MOKESČIAI: 

 

PARAIŠKOS TURI BŪTI TEIKIAMOS: 

Paskutinė paraiškų teikimo data: 09/05/2022 

 
PASTABA: Raitelių startuojančių su dviem ir daugiau žirgų vienoje klasėje 

paraiškoje prašytume nurodyti žirgų startų eiliškumą (jei tai yra svarbu). 
Per dieną vienas žirgas gali startuoti: 1 kartą S lygio rungtyje ir vieną kartą M ar 
žemesnio lygio rungtyje su sąlyga, kad skirtingo lygio rungtyse su žirgu dalyvauja 

kitas raitelis; 2 kartus M ir žemesnio lygio rungtyje (M+M, M+L, L+A, E+E ir t.t.); 2 
kartus P ir 1 kartą E lygio rungtyje; 3 kartus P lygio rungtyje. 

 

STARTO MOKESČIAI: 

Startiniai mokesčiai: prašome vadovautis programos pabaigoje esančia skiltimi 

"Varžybų programa". 

  

Pavadinimas:   VŠĮ „Odeta ir žirgai“ 304489545 
Adresas: Ežeraičio g. 7, Vilnius,  LT-06295 
Įmonės kodas:  304489545 

Banko kodas: 73000 Swedbank AB 
A.s: LT327300010151590013 

 

2. NEATVYKIMAI/VĖLYVAS PARAIŠKŲ ATŠAUKIMAS : 

 

Papildomi mokesčiai netaikomi. 
 

3. KITI MOKESČIAI: 

 

Gardų mokestis: 15 EUR varžyboms (šiaudų kraikas), 20 EUR (pjuvenų kraikas) 

https://entry.equipe.com/
http://online.equipe.com/
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nepriklausomai nuo naudojimosi valandų skaičiaus bei kurią dieną atvykstama ar 

išvykstama.  
 

 
PASTABA: į mokestį įskaičiuotas pirminis gardo kraikas.  

Vietoje bus galima įsigyti šieno.   
Šieno kaina - 2 EUR (maža kitka).  
Prašome susisiekti su atsakingu asmeniu (informacijos teirautis sekretoriate). 

 
GARDŲ MOKESTIS:  mokama grynaisiais pinigais varžybų vietoje. 

 

 
SVARBU:  
Mokėdami banko pervedimu prašome nurodyti žirgo vardą bei raitelio vardą 
pavardę. 

Atvykstant į varžybas turėti su savimi pervedimo kopiją. 
Prašome informuoti OK prieš atvykstant jei norėtumėte gauti mokėjimo kvitą.  

Startiniai mokesčiai ir gardų mokesčiai bus grąžinti jei varžybos atšaukiamos 
organizatorių sprendimu 

 

VIII. TVARKARAŠTIS 
 

 Data Laikas 

Arklidės atidaromos: 13/05/2022 10:00 
   

Varžybų sekretoriato darbo 
laikas: 

13/05/2022 15:00 – 20:00 

   

 14/05/2022 

1 val. iki varžybų 
pradžios ir 1 val. 

pasibaigus 
varžyboms 

   

Treniruotės varžybų 
aikštėje: 

13/05/2022 10:00 – 20:00 

   

PASTABA: Žirgų pasai ir visi kiti privalomi dokumentai turi būti 

pristatyti sekretoriato darbo metu, bet ne vėliau kaip 1 val. iki 
varžybų pradžios. 
 

 

Varžybų diena 14/05/2022  

1. Rungtis Klasė E 
2. Rungtis Klasė P 

3. Rungtis Klasė A 
4. Rungtis Klasė S 
6. Rungtis Klasė M 

7.Rungtis  Klasė L 
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IX. RUNGTYS 
 
PIRMA DIENA: ŠEŠTADIENIS DATA: 14/05/2022 
 

Rungtis Nr.1 -  Klasė E, Nacionalinis testas E2   LTU1* (be raitelių ir 

žirgų licencijų) 
 
Įskaitos: 
I : Atvira klasė, jojantys be parišimų - Nacionalinis testas E2 

Startinis mokestis 20 eur   
Žirgai -  4 metų ir vyresni 

Raiteliai jojant 6 m. ir vyr. žirgais – nuo 10 m.; 4 ir 5 metų žirgais – tik 16 m. ir 
vyresni raiteliai. 

Tik paprastos kamanos, leidžiamas stekas (120/100cm). Pentinai neprivalomi, 
šalmas ir trumpas švarkas privalomas. Apsauginė liemenė privaloma 12 metų ir 
jaunesniems raiteliams. 

Prizai 1-3 vietoms: rozetės, gėlės, taurės, daiktiniai prizai. 
 

II: Atvira klasė, jojantys su parišimais - Nacionalinis testas E2S 
Startinis mokestis  20  
Svarbu! 12 testo elementas pakeistas į 20m ratą mokomąją risčia  

Žirgai - 4 metų ir vyresni 
Raiteliai jojant 6 m. ir vyr. žirgais – nuo 10 m.; 4 ir 5 metų žirgais – tik 16 m. ir 

vyresni raiteliai. 
Tik paprastos kamanos, leidžiamas stekas (120/100cm)ir taisyklingai užsegti 
pagalbiniai parišimai. Pentinai neprivalomi, šalmas ir trumpas švarkas privalomas. 

Apsauginė liemenė privaloma 12 metų ir jaunesniems raiteliams. 
Prizai 1-3 vietoms: rozetės, gėlės, taurės, daiktiniai prizai. 

 
III : Vaikai iki 15 m. (imtinai) jojantys su parišimais – Nacionalinis testas 
E2S  

Startinis mokestis 20 eur 
Svarbu! 12 testo elementas pakeistas į 20m ratą mokomąją risčia  

Žirgai - 6 metų ir vyresni 
Tik paprastos kamanos, leidžiamas stekas (120/100cm) ir taisyklingai užsegti 
pagalbiniai parišimai. Pentinai neprivalomi, šalmas ir trumpas švarkas privalomas. 

Apsauginė liemenė privaloma 12 metų ir jaunesniems raiteliams. 
Prizai 1-3 vietoms: rozetės,“saldžios“ gėlės, taurės, daiktiniai prizai. 

 
IV : Vaikai iki 15 m. (imtinai) jojantys be parišimų –Nacionalinis testas E2S  
Startinis mokestis 20 eur 

Svarbu! 12 testo elementas pakeistas į 20m ratą mokomąją risčia  
Žirgai - 6 metų ir vyresni 

Tik paprastos kamanos, leidžiamas stekas (120/100cm) ir taisyklingai užsegti 
pagalbiniai parišimai Pentinai neprivalomi, šalmas ir trumpas švarkas privalomas. 
Apsauginė liemenė privaloma 12 metų ir jaunesniems raiteliams. 

Prizai 1-3 vietoms: rozetės,“saldžios“ gėlės, taurės, daiktiniai prizai. 
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Rungtis Nr. 2  Klasė P  -  Nacionalinis testas P3  LTU1*(be raitelių ir 

žirgų licencijų) 
 
Įskaitos: 
I : Atvira Klasė - Nacionalinis testas P3 

Startinis mokestis 20 eur   
Žirgai -  4 metų ir vyresni 

Raiteliai jojant 6 m. ir vyr. žirgais – nuo 10 m.; 4 ir 5 metų žirgais – tik 16 m. ir 
vyresni raiteliai. 
Tik paprastos kamanos, leidžiamas stekas (120/100cm) ir taisyklingai užsegti 

pagalbiniai parišimai. Pentinai neprivalomi, šalmas ir trumpas švarkas privalomas. 
Apsauginė liemenė privaloma 12 metų ir jaunesniems raiteliams. 

Prizai 1-3 vietoms: rozetės, gėlės, taurės, daiktiniai prizai. 
 
II :  Vaikai iki 15 m. (imtinai) jojantys su parišimais - Nacionalinis testas P3 

Startinis mokestis 20 eur 
Žirgai - 6 metų ir vyresni 

Tik paprastos kamanos, leidžiamas stekas (120/100cm) ir taisyklingai užsegti 
pagalbiniai parišimai. Pentinai neprivalomi, šalmas ir trumpas švarkas privalomas. 
Apsauginė liemenė privaloma 12 metų ir jaunesniems raiteliams. 

Prizai 1-3 vietoms: rozetės,“saldžios“ gėlės, taurės, daiktiniai prizai. 
 

III : Vaikai iki 15 m. (imtinai) jojantys be parišimų – Nacionalinis testas P3  
Startinis mokestis 20 eur 
Žirgai - 6 metų ir vyresni 

Tik paprastos kamanos, leidžiamas stekas (120/100cm) ir taisyklingai užsegti 
pagalbiniai parišimai Pentinai neprivalomi, šalmas ir trumpas švarkas privalomas. 

Apsauginė liemenė privaloma 12 metų ir jaunesniems raiteliams. 
Prizai 1-3 vietoms: rozetės,“saldžios“ gėlės, taurės, daiktiniai prizai. 
 

Rungtis Nr. 3 Atvira Klasė A - Nacionalinis testas A1 
Startinis mokestis 20 eur 

Žirgai - 4 metų ir vyresni 
Jojant 6 m. ir vyr. žirgais raiteliai – nuo 10 m.; 4 ir 5 metų žirgais – tik 16 m. ir 

vyresni raiteliai. 
Tik paprastos kamanos, leidžiamas stekas (120/100cm). Pentinai privalomi, šalmas 
ir trumpas švarkas privalomas. Apsauginė liemenė privaloma 12 metų ir jaunesniems 

raiteliams. 
Prizai 1-3 vietoms: rozetės, gėlės, taurės, daiktiniai prizai. 

 

Rungtis Nr.4 Klasė S Mažasis Prizas -  FEI testas PSJ 
Startinis mokestis 30 eur  
Žirgai - 7 metų ir vyresni 
Raiteliai 16 m. ir vyresni 

Paprastos arba laužtukinės kamanos, leidžiamas stekas (120/100cm). Pentinai 
privalomi, šalmas privalomas, leidžiama rinktis trumpą švarką arba fraką. 

Prizai 1-3 vietoms: rozetės, gėlės, taurės, piniginiai prizai (I vieta 80 eur, II vieta 60 
eur, III vieta 40 eur). 
 

Rungtis Nr.5 Atvira Klasė M - Nacionalinis testas M1 
Startinis mokestis 25 eur 

Žirgai - 6 metų ir vyresni 
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Raiteliai 16 m. ir vyresni 

Paprastos arba laužtukinės kamanos, leidžiamas stekas (120/100cm). Pentinai 
privalomi, šalmas privalomas, leidžiama rinktis trumpą švarką arba fraką. 

Prizai 1-3 vietoms: rozetės, gėlės, taurės, piniginiai prizai (I vieta 60 eur, II vieta 40 
eur, III vieta 30eur). 

 

Rungtis Nr.6 Atvira Klasė L -  FEI Children Individual testas (2020m. 

red.) 
Startinis mokestis 25 eur   
Žirgai - 5 metų ir vyresni 

Jojant 6 m. ir vyr. žirgais raiteliai – nuo 10 m.; 4 ir 5 metų žirgais – tik 16 m. ir 
vyresni raiteliai 

Tik paprastos kamanos, leidžiamas stekas (120/100cm). Pentinai privalomi, šalmas 
ir trumpas švarkas privalomas. Apsauginė liemenė privaloma12 metų ir jaunesniems 
raiteliams. 

Prizai 1-3 vietoms: rozetės, gėlės, taurės, daiktiniai prizai. 
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X. TECHNINĖ INFORMACIJA 
 

1. PAKEITIMAI  

Pakeitimai atliekami varžybų sekretoriate. 
 

2. VARŽYBINĖ AIKŠTĖ: 

Dailiojo jojimo aikštelė:  20 x 60 cm 

Gruntas:    smėlis  

Lauko aikštė/maniežas:  lauko aikštė 

 

3. APŠILIMO AIKŠTĖ: 

Išmatavimai:   20 x 60 m 

Gruntas:    smėlis  

Vaikymo lauko aikštė :  smėlis 

 

4. ARKLIDĖS 

Gardų dydis: 3 m x 3 m (vidaus ir lauko arklidėse). 

 

 

XI. PAPILDOMA INFORMACIJA 
 

SIŪLOMOS APGYVENDINIMO PATALPOS IR KITA PRAKTINĖ INFORMACIJA 

 
Apgyvendinimas: 
Guest House Simona 

4 Nepriklausomybės aikštė, Lazdijai 
 

 
Maitinimas:   
Savo lėšomis 

14/05/2022  veiks maitinimo punktas. 
 

Elektra: sunkvežimiams bei priekaboms kainuoja 15 EUR visam renginio laikui  
Prašome susisiekti su už arklides atsakingu asmeniu. 
 

PRIZAI: 
 

Visose klasėse yra apdovanojami mažiausiai 3 duetai nepriklausomai nuo dalyvių 
skaičiaus.  Apdovanojimai yra teikiami po kiekvienos klasės pasirodymų. Prizai, 
kuriuos galima laimėti, yra pateikti skiltyje "Varžybos" programos pabaigoje.  

  
RENGINIO DALYVIŲ ATSAKOMYBĖ: 

 
Organizatorius negali prisiimti atsakomybės už materialinę ar psichinę žalą 
(nelaimes, vagystes, ligas ir t.t) kuri gali ištikti dalyvius, žirgus, raitelius, 
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arklininkus, žirgų savininkus ar žiūrovus pasirodymo vietoje prieš, per ar po 

varžybų. Visi savininkai bei raiteliai yra atsakingi už žalą sukeltą jų pačių, jų 
darbuotojų, jų atstovų ar jų žirgų. Rekomenduojama pilnai apsidrausti prieš 

dalyvaujant žirginiuose renginiuose namuose ar užsienyje bei turėti su savimi 
draudimo polisą. 

Visi iki 16 m. amžiaus raiteliai varžybose dalyvauja tik su raštišku tėvų sutikimu. Už 
nepilnamečius raitelius iki 16 m., dalyvaujančius varžybose, atsako jų atstovas 
(tėvai, treneriai); 12 m. ir jaunesni raiteliai treniruočių, apšilimo ir starto metu 

privalo dėvėti apsaugines liemenes. 
 

NUOTRAUKOS BEI VAIZDO ĮRAŠAI 
 
Pateikdamas paraišką dalyvauti varžybose, raitelis sutinka būti fotografuojamas 

ir/ar filmuojamas oficialios varžybų fotografų ir/ar filmavimo komandos. Raitelio 
nuotraukos ir/ar vaizdo įrašai gali būti naudojami renginio reklamai. Šios 

nuotraukos gali būti atspausdintos ir/ar naudojamos skaitmeninėje erdvėje, 
įskaitant, bet neapsiribojant straipsniais, interneto svetainėmis, plakatais, 
reklamomis bei socialiniais tinklais. 

 
ASMENS DUOMENYS 

 
Įmonė, kuriai priklauso paraiškų teikimo sistema entry.equipe.com taip pat yra 
atsakinga už asmens duomenų kaupimą bei saugojimą. Starto protokoluose bei 

rezultatuose online.equipe.com bus matoma ta pati informacija kuri yra pateikiama 
paraiškose. Tačiau, raitelio amžius, kontaktiniai duomenys, adresas bei duomenys 

reikalingi sąskaitoms išrašyti nebus viešinami. 
 
Renginio metu varžybų komentatorius naudos raitelio vardą, pavardę, žirgo 

duomenis, įskaitant savininko vardą ir pavardę. Taip pat skelbs rezultatus ir 
užimamą vietą, bei gali paminėti kitus faktus susijusius su raitelio pasiekimais 

žirginiame sporte. 
 
Jūs galite nesutikti pateikti varžybose dalyvauti reikalingų asmens duomenų, tačiau 

tuo atveju jūsų paraiška bus atmesta. 
 

REGISTRACIJOS NUMERIAI 
 
Visiems žirgams privaloma turėti startinius numerius visuomet: kai jie yra jojami, 

vedžiojami, valomi, ganomi ar kt. atvejais. Registracijos numeriai bus nurodyti 
varžybų skelbiamuose dalyvių sąrašuose (taip pat galima pasiteirauti sekretoriate). 

 
ŠALMAI 

 
Varžybų ir apšilimo metu ASTM/SEI saugumo standartą atitinkantis šalmas yra 
privalomas visiems raiteliams iki 21 metų arba jojantiems žirgais iki 6 m. imtinai. 

Treniruočių metu šalmas yra privalomas visiems be išimties. 
 

SKUNDAI IR PRIEŠTARAVIMAI 
 
Visi prieštaravimai ir skundai turi būti pateikiami raštu. Apie pastebėtas skaičiavimo 

klaidas, sekretoriatą būtina informuoti ne vėliau kaip per 1 valandą nuo minėtos 
rungties apdovanojimų pabaigos pateikiant teisėjavimo protokolus kaip įrodymą. 
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Rezultatai perskaičiuojami ir, jei būtina, vyr. Teisėjo sprendimu perskirstomos 

vietos ir/ar prizai. Vėliau rezultatai neperskaičiuojami ir netaisomi. Teisėjavimo 
protokolus sportininkai gali atsiimti sekretoriate iš karto po rungties apdovanojimų. 

 
RENGINIO ORGANIZAVIMAS 

 
OK pasilieka teisę keisti tvarkaraštį dėl nenumatytų aplinkybių. Visi pakitimai bus 
nedelsiant nurodyti dalyviams bei oficialiems nariams.  

 
ĮVAIRI INFORMACIJA: 

 
DĖMESIO! Arklidžių zonoje rūkymas griežtai draudžiamas! 
Šunis varžybų zonoje leidžiama vedžioti tik su pavėliu.  

Visos šiukšlės bei mėšlas turi būti surinkti ir išmesti nurodytose vietose arklidėse, 
apšilimo zonoje bei renginio vietoje.  

 
VETERINARINIAI REIKALAVIMAI: 
 

Nacionalinis ar FEI žirgo pasas su identifikacijai būtinu aprašymu, mikročipo 
numeriu, galiojančiais kraujo tyrimais ir vakcinacijų įrašais. Žirgas ne vėliau kaip 

prieš metus turi būti tirtas dėl infekcinės arklių anemijos, įplautimo ir kergimo ligos. 
Tyrimo rezultatai turi būti neigiami ir vakcinuotas nuo arklių gripo pagal patvirtintą 
registruotos vakcinos instrukciją ne daugiau kaip prieš vienerius metus + 21 diena 

ir ne mažiau kaip 7 dienos iki varžybų. 
Jei nesate tikri dėl galiojančių kraujo tyrimų ar skiepų kreipkitės į vet. gydytoją 

nurodytu numeriu. 
 
 

REIKALINGI DOKUMENTAI: 
 

Vaikams, jaunesniems nei 10 metų, treneris ar tėveliai turėtų pateikti  LŽSF 
prašymą laisva forma,dėl galimybės dalyvauti varžybose. Prašyme būtina paminėti, 
kas yra raitelio treneris ir kad atsakomybę už vaiko saugumą ir dalyvavimą 

varžybose prisiima tėvai. 
Dalyviams iki 16 metų - raštiškas tėvų sutikimas dalyvauti varžybose.  

Lietuvos raiteliams LŽSF raitelio licenzija (vienkartinė arba metinė) LTU 2* rango 
varžybose, t.y.  A, L, M, S lygiuose ir LŽSF žirgo registracija. 
LTU 1* rango rungtyse P, E raitelio ir žirgo  licencijų nereikia. 

 


