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PALANGOS DERBIS 2021 - SEZONO UŽDARYMAS 
 

I. VARŽYBŲ INFORMACIJA 

 
VIETA:     Saulėtekio g. 9A, Užpelkių km., Kretingos raj., 97231 

DATA:    2021 m. rugpjūčio 29 d.  

ŠALIS:    LTU 

UŽDAROS PATALPOS:                        LAUKO AIKŠTĖ: 

 
  
         LTU-CH 

      LTU-3* 

      LTU-2* 
      LTU-1* 

 

 

II. VARŽYBOS VYKDOMOS PAGAL: 
 
 

 FEI bendruosius nuostatus (2021 m. redakcija); 

 LŽSF etikos taisykles (patvirtinus 2020.12.10); 

 LR veterinarinius reikalavimus; 

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

 FEI konkūrų taisykles (2021 m. redakcija). 
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III. BENDROJI INFORMACIJA 

 

 

1. ORGANIZATORIUS 

 

Pavadinimas:   VšĮ Jojimo mokykla Lyderis 

Adresas:   Tyzenhauzų g. 10-39, Vilnius 

Telefonas:  +37068612900 

El. paštas:  alina.michnevic@yahoo.com 

Internetinė svetainė: https://jojimomokykla-lyderis.lt 

 

     Varžybų vieta: 

     Adresas:   Saulėtekio g. 9A, Užpelkių km., Kretingos raj., 97231 

     Telefonas:  +37068612900 

     GPS koordinatės: (55.9557832, 21.1303256) 

 

2. ORGANIZACINIS KOMITETAS 

Alina Michnevič  +37068612900 

Aurelija Šukevičiūtė +37065551980 

 

3. VARŽYBŲ DIREKTORIUS 

Vardas Pavardė: Albertas Šmitas 

Telefonas:  +37062215946 

 

4. ARKLIDŽIŲ KOORDINATORIUS 

Vardas Pavardė: Albertas Šmitas 

Telefonas:  +37062215946 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:alina.michnevic@yahoo.com
https://jojimomokykla-lyderis.lt/
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IV. OFICIALŪS ASMENYS 

Nr. Funkcijos Vardas Pavardė NF Lygis Kontaktai 

1 Vyr. teisėjas Raimonda Palionytė LTU FEI Level 1  

2 Maršruto 

dizaineris 

Albertas Šmitas LTU NACIONALINIS  

3 Teisėjas  Marijonas Raila LTU FEI Level 1 marijonas.raila@gmail.com 

4 Sekretoriatas Saulė Misevičiūtė LTU   

 

V. DALYVIŲ SKAIČIUS 

 

Sportininkų skaičius:      nenurodyta 

Žirgų skaičius sportininkui:     nenurodyta 

Žirgui leidžiama startuoti:      3 kartus per dieną 

 

VI. PARAIŠKOS 

 

 Paraiškos formos: teikiamos per šią nuorodą: 

https://livejumping.com/ap/event/5415/competitions . 

 Siųsdami paraiškas raiteliai sutinka su varžybų taisyklėmis ir nuostatais. 

 Reikalingus dokumentus galite rasti: http://www.equestrian.lt 

 Nacionalinės LŽSF licencijos raiteliams ir žirgams nėra privalomos. 

 

1. Paraiškos teikimo terminai ir mokesčiai: 

 

PARAIŠKOS TURI BŪTI TEIKIAMOS: 

Paskutinė paraiškų teikimo data:   26/08/2021 

Paskutinė pakeitimų data:    26/08/2021 

 

STARTO MOKESČIAI: 

Visoms žemiau pateiktoms kainoms PVM mokestis nėra taikomas: 

DERBIO NR. STARTO MOKESTIS 

https://livejumping.com/ap/event/5415/competitions
http://www.equestrian.lt/
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Rungtis Nr. 1 15 EUR 

Rungtis Nr. 2 20 EUR 

Rungtis Nr. 3 25 EUR 

Starto mokesčiai mokami grynaisiais pinigais varžybų vietoje iki starto. 

 
2. NEATVYKIMAI/VĖLYVAS PARAIŠKŲ ATŠAUKIMAS: 

 

Papildomi mokesčiai netaikomi. 
 

3. KITI MOKESČIAI: 

 

Gardas varžyboms 3 dienoms (atvykimas 08.27, išvykimas 08.29) 50 EUR 

Į gardo kainą įskaičiuotas šienas, avižos ir kraikas.  

Gardų skaičius labai ribotas. 

 

DĖMESIO! Gardų rezervacija laisva forma teikiama iki 2021 m. rugpjūčio 26 d. 

el. paštu: aurelia.sukeviciute@gmail.com. (Prašome nurodyti žirgo vardą ir lytį!). 
 

Mokestis už gardą mokamas grynaisiais pinigais varžybų vietoje atvykimo dieną. 

 

VII. TVARKARAŠTIS 
 

 Diena Data Laikas 

 Arklidės atidaromos Penktadienis 27/08/2021 12:00 

 

Derbis Laikas Diena Artikulas Prizas 

Rungtis Nr. 1 

Iki 70 cm. Atvira klasė 

12.00 29/08/2021 Švara + laikas 

 

Piniginiai ir daiktiniai 

prizai 

Rungtis Nr. 2 

Iki 90 cm. Atvira klasė 

Sekantis 29/08/2021 Švara + laikas 

 

Piniginiai ir daiktiniai 

prizai 

Rungtis Nr. 3 

Iki 105 cm. Atvira klasė 

Sekantis 29/08/2021 Švara + laikas 

 

Piniginiai ir daiktiniai 

prizai 

 

VIII. DERBIO RUNGTYS 
 
RUNGTIS Nr. 1 Atvira klasė 

 

Rungties aprašymas:  Švara + laikas 
Kliūčių aukštis:   Iki 70 cm 

Prizai:     Taurė, rozetės, daiktiniai prizai 

 

***************** 
 

RUNGTIS Nr. 2 Atvira klasė 

 
Rungties aprašymas:  Švara + laikas 

Kliūčių aukštis:   Iki 90 cm 

mailto:aurelia.sukeviciute@gmail.com
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Prizai:     Taurė, rozetės, daiktiniai prizai 

 
***************** 

 

 
RUNGTIS Nr. 3 Atvira klasė 

 

Rungties aprašymas:  Švara + laikas 

Kliūčių aukštis:   Iki 105 cm 
Prizai:     Taurė, rozetės, daiktiniai prizai 

 

***************** 

 
 

IX. TECHNINĖ INFORMACIJA 
 

 
1. INFORMACIJA APIE KLIŪTIS 

Visose derbio rungtyse apie 50 procentų kliūčių sudaro konkūro kliūtys ir apie 

50 procentų neverčiamos kliūtys (rąstai, kitokios medinės kliūtys ir pan.). 

 

2. PAKEITIMAI 

Pakeitimai atliekami varžybų sekretoriate, kreiptis telefonu: +37063389393 

(Saulė Misevičiūtė). 

 

3. VARŽYBŲ AIKŠTĖ 

Gruntas:   žolė ir smėlis 

 

4. APŠILIMO AIKŠTĖ 

Išmatavimai:  25 x 60 

Gruntas:   žolė 

 

5. ARKLIDĖS 

Gardų dydis: 3 m x 3 m. 

 

Gardus galite rezervuoti el. paštu aurelia.sukeviciute@gmail.com 

 

Standartinis kraikas atvykimo metu šiaudai yra nemokamas. Jeigu raitelis 

pageidauja, kad jo gardas būtų paliktas tuščias arba nori, kad jo žirgas būtų 

mailto:aurelia.sukeviciute@gmail.com
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pakreiktas pjuvenomis (papildomai skaičiuojamas 5 EUR mokestis pirmam 

kraikui), tai galima padaryti rezervuojant gardą nurodytu el. paštu. 

 

Gardai užsakomi iki rugpjūčio 26 d. Gardų skaičius ribotas. 

 

Kilus klausimams dėl gardų prašome kreiptis el. paštu 

aurelia.sukeviciute@gmail.com arba telefonu +37062215946. 

 

6. APDOVANOJIMŲ CEREMONIJA 

Visose rungtyse apdovanojami trys geriausi duetai. Organizatorius pasilieka 

teisę rungtyje nesusirinkus trims duetams sumažinti tos rungties prizinį fondą. 

Apdovanojimų ceremonijos prizų įteikimas turi griežtai atlikti Covid-19 šalies 

gaires. 

 

7. ASMENYS, GALINTYS ATVYKTI Į VARŽYBŲ TERITORIJĄ 

Galinčių atvykti į varžybas asmenų skaičius priklauso nuo teritorijoje esančios 

Covid-19 situacijos. 

 

X. VETERINARINIAI REIKALAVIMAI 

 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

Remiantis FEI elgesio kodeksu dėl žirgų gerovės, visi varžybose dalyvaujantys 

žirgai privalo būti fiziškai pasiruošę ir nesergantys užkrečiamomis ligomis. 

 

PASAI 

Visi žirgai privalo turėti tvarkingus ir galiojančius nacionalinius arba tarptautinius 

pasus. 

 

SKIEPAI IR KRAUJO TYRIMAI 

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. 

 

mailto:aurelia.sukeviciute@gmail.com


PROGRAMA IR NUOSTATAI  

PALANGOS DERBIS 2021 - SEZONO UŽDARYMAS 
 
INFORMACIJA DĖL EHV-1 

Į varžybų teritoriją negali atvykti žirgas, turėjęs temperatūros ir kitų EHV-1 

simptomų per paskutines 14 dienų. Žirgų savininkai prisiima atsakomybę ir 

užtikrina, kad žirgas neturėjo EHV-1 simptomų, taip pat žirgyne, kuriame žirgas/ai 

laikomi nuolat nėra nustatytų EHV-1 atvejų. 

 

XI. PAPILDOMA INFORMACIJA 

 

1. ATSAKOMYBĖ 

Jojimo sporte yra didelė̇ tikimybė susidurti su pavojingomis situacijomis. 

Organizacinis komitetas neprisiima jokios atsakomybės dėl materialinės ar fizinės 

žalos, nelaimingų atsitikimų ar ligos įskaitant, bet neapsiribojant COVID- 19, su 

kuria susidūrė savininkai, sportininkai ar jų̨ darbuotojai, nepriklausomai nuo to ar 

tai atsitiko varžybų ̨ aikštelėje ar už jos ribų, prieš, per, ar po varžybų̨. 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.  

2. DRAUDIMAS 

Raiteliai/savininkai/pagalbiniai darbuotojai patys privalo pasirūpinti tinkamu 

draudimu nuo nelaimingų atsitikimų, kuris nelaimingam atsitikimui įvykus varžybų 

metu padengs medicinines ir kitas su tuo susijusias išlaidas.  

Visi savininkai ir sportininkai yra asmeniškai atsakingi už žala ̨ tretiesiems 

asmenims, kuria ̨ sukėlė jie patys, jų̨ darbuotojai ar jų̨ žirgai. Dėl to patariame 

įsigyti trečiųjų šalių draudimą, pilnai padengiantį su tokiais įvykiais žirginio sporto 

varžybose susijusią žala ̨ Lietuvoje bei užsienyje. Organizacinis komitetas 

neprisiima jokios atsakomybės dėl materialinės ar fizinės žalos tretiesiems 

asmenims, kurią sukėlėte jūs, jūsų žirgai ar darbuotojai. 

3. ELGESYS VARŽYBU METU  

Mopedai, keturračiai ir panašios transporto priemonės negali būti naudojamos 

arklidžių bei varžybų teritorijoje. 

Rūkyti ir vartoti alkoholinius gėrimus arklidėse griežtai draudžiama.  

Visi atvykę šunys varžybų teritorijoje privalo būti vedami žmogaus ir varžybų metu 
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būti su antsnukiu.  

4. ASMENŲ DUOMENŲ APSAUGA  

NUOTRAUKOS BEI VIDEO ĮRAŠAI  

Pateikdamas paraišką dalyvauti varžybose, raitelis sutinka būti fotografuojamas 

ir/ar filmuojamas 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  

Starto protokoluose bei rezultatuose bus matoma ta pati informacija kuri yra 

pateikiama paraiškose.  

Renginio metu varžybų komentatorius naudos raitelio vardą, pavardę, žirgo 

duomenis, įskaitant savininko vardą ir pavardę. Taip pat skelbs rezultatus ir 

užimamą vieta ̨, 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. 

5. PAKEITIMAI  

Organizatorius pasilieka teisę, esant būtinumui keisti varžybų programą.  

 


