
Nacionalinės važiavimo kinkiniais varžybos LTU-1* 
Revų žirgai 2021 
PROGRAMA IR NUOSTATAI 
Revų k. 1, Alytaus raj.  

2021 m. rugsėjo 3-4 d. 

Organizatoriai: 

MB Revų žirgai 

PROGRAMA: 
2021-09-03 d. Penktadienis. 
Nuo 12:00 Atvykimas ir registracija 

2021-09-04 d. Šeštadienis. 
10:00 Maniežinis važiavimas 

14:00 Kliūtinis važiavimas 

Pastaba: Organizacinis komitetas, iškilus būtinybei, pasilieka teisę keisti programoje numatytus konkrečių konkūrų 

laikus, todėl prašome visų dalyvių būti dėmesingais ir renginio metu sekti teisėjų skelbiamą informaciją. 

Nuostatai: 
1. Paraiškos: 
 Paraiškas siųsti el.p. marijonas.raila@gmail.com iki rugsėjo 4 d. 

2. Starto mokesčiai: 
 Starto mokesčio nėra. 

3. Gardai: 
4. Gardų rezervacija: revuzirgai@irmas.lt +37068886260 Irmantas Gramackas 

5. Oficialūs asmenys: 
 Varžybų prezidentas – Aloyzas Jaciunskas 

 Vyr. teisėjas – Marijonas Raila L2 

 Maniežo teisėjas ir maršrutų dizaineris – Mindaugas Veikutis L1 

 Maniežo teisėjas – Santa Berga LV NK 

 Vyr. stiuardas – Kotryna Meilutė L2 

 Stiuardas – Lukas Baranauskas 

 Veterinaras – Gintaras Chščenavičius 

6. Techininė informacija: 
Kategorija Testas 

Vienkinkės 1*B 

Poros 3*B HP2 

Poniai 1*B / CAI3*  

Varžybinė aikštę – žolė. Maniežinis važiavimas 40 m x 100 m, Kliūtinis važiavimas 60m x 100 m. 

mailto:marijonas.raila@gmail.com


Kliūtinis važiavimas – 20 kliūčių. 

Atskirai vykdomos kategorijos be maniežinio važiavimo. 

7. Reikalavimai varžybų dalyviams: 
 Dalyviai privalo laikytis FEI 2021 m. važiavimo kinkiniais taisyklių, Lietuvos žirginio sporto federacijos etikos 

taisyklių, patvirtintų 2010 m. vasario 22 d. LŽSF valdybos nutarimu. 

 Dalyviai iki 18 metų (imtinai) varžybose privalo dėvėti apsaugines liemenes.  

 Vaikai (iki 16m.) varžybose dalyvauja tik su tėvų sutikimu. Už vaikus, dalyvaujančius varžybose, atsako jų tėvai ir 

treneriai. 

 Kiekvienas žirgas privalo turėti bet kurios valstybės galiojantį nacionalinį ar FEI žirgo pasą ir/ar FEI Atpažinimo 

kortelę (FEI Recognition Card) jame yra atžymos apie visus Lietuvos Respublikoje jojimo sporto varžybose 

reikalaujamus atliktus kraujo tyrimus, bei yra atžymos apie tvarkingai ir laiku padarytus reikalaujamus skiepus. 

8. Apdovanojimai: 
 Kiekvienoje užskaitoje apdovanojamos 3 geriausią rezultatą parodę ekipažai. 

 Apdovanojami daiktiniais prizais. 

9. Papildoma informacija:  
 Organizacinis komitetas ir komiteto nariai neprisiima jokios atsakomybės dėl materialinės ar fizinės žalos, 

nelaimingų atsitikimų ar ligos, su kuria susidūrė savininkai, sportininkai ar grumai, 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. 

 Renginyje bus fotografuojama ir filmuojama. Pateikdami paraiškas dalyviai sutinka akd jų atvaizdas gali būti 

skelbiamas viešoje erdvėje ir naudojamas reklamai. 

10. Smulkesnė informacija : 
+370 688 86 260 Irmantas Gramackas 

+370 633 89 393 Marijonas Raila 

 


