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DALYVAVIMO SĄLYGOS 
1.  Čempionate gali dalyvauti visi Lietuvos ir užsienio valstybių raiteliai. Lietuvos raiteliai 

rungiasi dėl prizų ir čempionato taškų, o užsienio raiteliai rungiasi tik dėl konkūro prizo, 

tačiau čempionato taškai jiems neskiriami. 

2.  Finaliniuose konkūruose užsienio duetai rungiasi tik dėl konkūro prizo, tačiau Lietuvos 

Čempionais tampa tik Lietuvos piliečiai. 

3. Vienoje čempionato užskaitoje galimi maksimaliai 2 įskaitiniai žirgai 

4.   Kiekvienoje užskaitoje raitelis gali dalyvauti su dviem įskaitiniais žirgais, su papildomais 

neįskaitiniais žirgais raitelis gali kovoti tik dėl konkretaus konkūro prizo. Įskaitiniai raitelio 

žirgai turi būti nurodyti paraiškoje prieš pirmąjį dueto startą ir konkūre privalo startuoti 

pirmiau už neįskaitinius žirgus 

5. Su tuo pačiu žirgu tame pačiame konkūre leidžiama startuoti ne daugiau kaip 2 raiteliams. 

6.  Vienas žirgas gali startuoti du kartus per dieną su vienu ar daugiau raitelių. Jeigu vienu 

žirgu toje pačioje ar skirtingose Čempionato užskaitose startuoja daugiau nei vienas 

raitelis, paraiškoje privaloma nurodyti, kuris raitelis varžosi dėl čempiono titulo. 

7. Tam pačiam žirgui per dieną leidžiama startuoti ne daugiau 2 kartų. 

8. Varžybose raiteliui leidžiama startuoti iš karto be konkurencijos (išskyrus finalinius 

konkūrus), tokiu atveju: 

a) po finišo raitelis teisėjams pareiškia norą startuoti be konkurencijos;  

b) jam leidžiama startuoti po sekančio raitelio (arba po dviejų, jeigu kitaip būtų 

pažeidžiami kitų raitelių interesai);  

c) jeigu aikštėje turi būti du raiteliai, raitelis startuosiantis be konkurencijos aikštės 

nepalieka;  

d) už šį startą mokamas įprastas konkūro starto mokestis. 

9. Visiems Lietuvos raiteliams bei žirgams yra privalomos Lietuvos žirginio sporto 

federacijos (LŽSF) licencijos. 

10. Varžybų metu budi medicinos personalas. Esant sunkesnėms traumoms, kviečiama greitoji 

medicinos pagalba arba nukentėjusysis pats organizuojasi nuvykimą į medicinos įstaigą.   

11. Visų varžybų metu žirgai privalo turėti žirgo numerius matomoje vietoje (ant kamanų, 

kantaro, pobalnio ir pan.). Žirgo numeris bus skelbiamas starto protokoluose arba varžybų 

sekretoriate. 

12. Žirgai dalyvaujantys čempionato užskaitose ir renkantys taškus finalinėms rungtims negali 

išvykti iš varžybų teritorijos iki varžybų pabaigos. 

 

ČEMPIONATO UŽSKAITOS 
 

13. Jaunimas - užskaitoje dalyvauja raiteliai nuo tų kalendorinių metų pradžios, kuriais 

jiems/joms sukanka 16 m. iki pabaigos tų kalendorinių metų, kuriais jiems/joms sukanka 

21 m. (t.y. tais kalendoriniais metais neturi sukakti 22-a). Užskaitos konkūras 



organizuojamas kartu su suaugusiųjų užskaita, tačiau čempionato taškai renkami atskirai. 

Visi jaunesni raiteliai norintys dalyvauti užskaitoje privalo pateikti prašymą LŽSF 

(info@equestrian.lt). Žirgų amžius: 6 m. ir vyresni. 

14. Suaugusieji -  užskaitoje dalyvauja raiteliai nuo tų kalendorinių metų pradžios, kuriais 

jiems/joms sukanka 16 m. Užskaitos konkūras organizuojamas kartu su jaunimo užskaita, 

tačiau čempionato taškai renkami atskirai. Visi jaunesni raiteliai norintys dalyvauti 

užskaitoje privalo pateikti prašymą LŽSF (info@equestrian.lt). Žirgų amžius: 7 m. ir 

vyresni. 

15. 4 metų žirgai - užskaitoje dalyvauja raiteliai jojantys 4 metų žirgais nuo tų kalendorinių 

metų pradžios, kuriais jiems/joms sukanka 16 m. Žirgų amžius: 4 m. Žirgams gimusiems 

lapkričio 1d. ir vėliau, gali būti leista startuoti žemesnėje amžiaus kategorijoje, jeigu raitelis 

prieš pirmąjį žirgo startą tai nurodo paraiškoje.  

16. 5 metų žirgai - užskaitoje dalyvauja raiteliai jojantys 4 metų žirgais nuo tų kalendorinių 

metų pradžios, kuriais jiems/joms sukanka 14 m. Žirgų amžius: 5 m. Žirgams gimusiems 

lapkričio 1d. ir vėliau, gali būti leista startuoti žemesnėje amžiaus kategorijoje, jeigu raitelis 

prieš pirmąjį žirgo startą tai nurodo paraiškoje.  

17. 6 metų žirgai - užskaitoje dalyvauja raiteliai jojantys 6 metų žirgais nuo tų kalendorinių 

metų pradžios, kuriais jiems/joms sukanka 14 m. Visi jaunesni raiteliai norintys dalyvauti 

užskaitoje privalo pateikti prašymą LŽSF (info@equestrian.lt). Žirgų amžius: 6 m. 

Žirgams gimusiems lapkričio 1d. ir vėliau, gali būti leista startuoti žemesnėje amžiaus 

kategorijoje, jeigu raitelis prieš pirmąjį žirgo startą tai nurodo paraiškoje. 

18. 7 metų žirgai - užskaitoje dalyvauja raiteliai jojantys 7 metų žirgais nuo tų kalendorinių 

metų pradžios, kuriais jiems/joms sukanka 14 m. Visi jaunesni raiteliai norintys dalyvauti 

užskaitoje privalo pateikti prašymą LŽSF (info@equestrian.lt). Žirgų amžius: 7 m. 

Žirgams gimusiems lapkričio 1d. ir vėliau, gali būti leista startuoti žemesnėje amžiaus 

kategorijoje, jeigu raitelis prieš pirmąjį žirgo startą tai nurodo paraiškoje. 

19. Raiteliai mėgėjai – užskaitoje dalyvauja raiteliai nuo tų kalendorinių metų pradžios, kuriais 

jiems/joms sukanka 12 m., kuriems jojimas (konkūrų varžybos) - laisvalaikio praleidimo 

forma, pramoga, pomėgis, kurie nėra jojimo sporto (konkūrų) profesionalai ir jojimas nėra 

jiems pagrindinė veikla ar darbas. Mėgėjo licencija gali būti suteikta tik tiems asmenims, 

kurie yra pasirašę sutartį su LŽSF, kad raitelis mėgėjas neuždirba pinigų iš jojimo sporto, 

jodamas kitų asmenų žirgus, netreniruoja žirgų, taip pat netreniruoja viešai ar komercijos 

tikslais. Nėra uždrausta pirkti ar parduoti žirgus, gauti piniginius prizus grynaisiais, jei tai 

nėra vienintelės gaunamos pajamos. (Konkūrinio jojimo mėgėjo statuso apibrėžimas, 

patvirtintas LŽSF Valdybos posėdyje 2018 03 26). Lietuvoje jojimo sporto (konkūrų) 

mėgėjai skirstomi į kategorijas pagal pajėgumą:  

20. I Mėgėjų kategorija – raitelių mėgėjų kategorija, kurioje maršrutų aukštis gali siekti 80 

cm. Žirgų amžius: 6 m. ir vyresni. raiteliams iki 14 m., 5 m. ir vyresni raiteliams nuo 14 

m., 4 m. ir vyresni raiteliams nuo 16 m. 

21. II Mėgėjų kategorija – raitelių mėgėjų kategorija, kurioje maršrutų aukštis gali siekti iki 

100 cm. Žirgų amžius: 6 m. ir vyresni. raiteliams iki 14 m., 5 m. ir vyresni raiteliams nuo 

14 m., 4 m. ir vyresni raiteliams nuo 16 m. 

22. III Mėgėjų kategorija – raitelių mėgėjų kategorija, kurioje maršrutų aukštis gali siekti iki 

120 cm. Žirgų amžius: 6 m. ir vyresni. raiteliams iki 14 m., 5 m. ir vyresni raiteliams nuo 

14 m. 
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* Visi jaunesni raiteliai norintys dalyvauti užskaitoje privalo pateikti prašymą LŽSF 

(info@equestrian.lt) 

** Žirgams gimusiems lapkričio 1d. ir vėliau, gali būti leista startuoti žemesnėje amžiaus 

kategorijoje, jeigu raitelis prieš pirmąjį žirgo startą tai nurodo paraiškoje. 

*** Jaunimo ir Suaugusiųjų užskaitos I bei II gali būti vykdomas kartu, tuo atveju šiame 

konkūre iš pradžių startuota Jaunimo duetai, vėliau kliūčių aukštis 5 cm. kyla suaugusiems 

raiteliams. 

 

 

VARŽYBŲ DALYVIŲ ATSAKOMYBĖ 
 

1. Visi varžybų dalyviai privalo elgtis sąžiningai, etiškai bei garbingai ir laikytis Lietuvos 

žirginio sporto federacijos patvirtintų Etikos taisyklių.  

2. Raiteliai iki 16 metų (ir būdami 16 metų) varžybose privalo dėvėti apsaugines liemenes. 

3. Apie neatvykimą į varžybas, pakeitimus starto protokoluose ir (ar) gardų rezervacijos 

pakeitimus privaloma informuoti telefonu: +37067048845 ar el. paštu: 

equestrian@harmonypark.lt  

4. Dalyviai privalo laikytis šių varžybų taisyklių, vykdyti varžybų organizatoriaus  

reikalavimus, nurodymus, instrukcijas ir įpareigojimus,  

5. Varžybose draudžiama dalyvauti asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotikų, 

psichotropinių medžiagų. Kilus įtarimui dėl galimo apsvaigimo (iš burnos sklindant 

alkoholio kvapui, esant neadekvačiai elgsenai, nerišliai kalbai, nekoordinuotiems 

judesiams, nestabiliai laikysenai) varžybų organizatorius turi teisę prašyti, kad dalyvis būtų 

patikrintas metrologiškai patikrintomis specialiomis techninėmis priemonėmis. Dalyviai, 

pažeidę šio punkto reikalavimus yra šalinami iš varžybų ir negali pretenduoti į 

apdovanojimus.    

6. Raiteliai, atvykę į varžybas su šunimis, turi užtikrinti, kad varžybų vietoje šunys būtų 

vedžiojami prisegti prie pavadžio ir su antsnukiais.  

7. Varžybų organizatorius neatsako už apgadintą, pavogtą turtą.  

8. Varžybų organizatorius nėra atsakingas už raitelio ir (ar) žirgo sveikatos sutrikdymus. 

 

 

VETERINARINIAI REIKALAVIMAI 
 

1. Varžybose leidžiama startuoti, jei žirgas turi bet kurios valstybės galiojantį nacionalinį ar 

FEI žirgo pasą ir/ar FEI Atpažinimo kortelę (FEI Recognition Card) ir jame yra atžymos 

apie visus Lietuvos Respublikoje jojimo sporto varžybose reikalaujamus atliktus kraujo 

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

2. Už nustatytus pažeidimus gali būti taikomos ir kitos nuobaudos numatytos Valstybinės 

maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) atitinkamuose teisės aktuose.  

3. VMVT 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 
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draudžiamas preparatas (bus rasta dopingu laikoma medžiaga) žirgo savininkui gresia 

bauda, bei visų jo žirgo tyrimo išlaidų privalomas kompensavimas. VMVT darydama 

išlygas tikisi iš sportininkų geros valios, drausmės, atsakingumo ir tarpusavio supratimo.  

4. Kiekvienas raitelis turi su savimi turėti užpildytą savo vežamo gyvūno važtaraštį, kurį gali 

pareikalauti pateikti veterinarijos gydytojas varžybų vietoje. 

5. Nacionalinių varžybų metu budintis kalvis yra. 

 

 

APDOVANOJIMAI IR PRIZINIS FONDAS 
 

1. Visuose konkūruose piniginis prizas suteikiamas Taisyklių 1 priede nurodyta tvarka, jei 

Varžybų programoje nenurodyta kitaip.  

2. Varžybų laimėtojai privalo užpildyti Piniginių prizų deklaravimo formą (Taisyklių 1 

priedas) varžybų vietoje pas kasininką/buhalterį arba elektroniniu paštu 

equestrian@harmonypark.lt atsiunčiant užpildytą formą per 3 darbo dienas po varžybų 

pabaigos. Laiku nepateikus Piniginių prizų deklaravimo formos, piniginis prizas gali būti 

neišmokamas.  

3. Į apdovanojamų ceremoniją kviečiami 5 geriausią rezultatą pademonstravę duetai. 

4. Piniginis prizas suteikiamas 5 prizinėms vietoms. 

5. Be piniginių prizų, varžybų dalyviai papildomai gali būti apdovanojami daiktiniais varžybų 

rėmėjų prizais, jų žirgai - rozetėmis. 

6. Laimėtojai, neatvykę į apdovanojimų ceremoniją, netenka piniginio prizo ir daiktinio prizo 

(jei toks skiriamas). 

7. Visi prizininkai į apdovanojimų ceremoniją privalo atvykti dėvintys tvarkingą varžybinę 

uniformą. 

8. Piniginiai prizai, neviršijantys 200 Eur sumos, išmokami varžybų vietoje. Piniginiai prizai, 

viršijantys šiame punkte nurodytą sumą, pervedami į dalyvio nurodytą banko sąskaitą per 

7 darbo dienas po varžybų pabaigos, tačiau tik tuo atveju jeigu yra sumokėti visi varžybų 

mokesčiai, mokesčiai už gardus ar kitas papildomas paslaugas.  

9. Sporto klubams, kurie už gardus, startus ir kt. paslaugas moka pagal pateiktą sąskaitą-

faktūrą, piniginis prizas išmokamas tik tuomet, kai visos sąskaitos yra pilnai apmokėtos. 

10. Varžybų dalyviai, siųsdami paraišką varžyboms, patvirtina, kad yra pilnai 

susipažinę su visomis varžybų organizatoriaus taikomomis sąlygomis, vidaus taisyklėmis 

ir pasižada jų laikytis. 

 

INFORMACIJA DALYVIAMS 
1. Dalyviai paraiškas dalyvauti varžybose turi atsiųsti iki: 2020 m. liepos 22 d.  

2. Paraiškos pildomos internetu, adresu https://livejumping.com/zawody/168/7. 

3. Gardų rezervacija priimama internetu, adresu:  
https://docs.google.com/forms/d/1IHaRtA8u4UQr8KJlVWl10b-nwMkVtIJRaM4VHDKkqho/edit 

4. Žirgų pasus būtina pristatyti varžybų veterinarui liepos 30d. iki 20:00val. sekretoriate. 

5. Detalesnė informacija apie gardų vietą, kainas, kitas apmokėjimo sąlygas pateikiamos 

rezervacijos formoje. Gardų kiekis yra ribotas, todėl organizatoriai pasilieka teisę suteikti 

gardus tiems, kurie atsiųs tvarkingas ir laiku užpildytas gardų rezervacijos paraiškas bei 
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laiku atliks apmokėjimą už gardus. Dalyviams, laiku nesumokėjusiems už gardus, gardų 

rezervacija gali būti atšaukiama. Apie gardo rezervacijos atšaukimą varžybų dalyvis 

informuojamas rezervacijos formoje nurodytu kontaktiniu elektroniniu paštu.  

6. Šienas, šiaudai, pjuvenos ir kt. užsakymai atliekami telefonu  bus skelbiama gardų 

paraiškos formoje, darbo laikas: nuo 8:00 val. iki 18:00 val. (visomis varžybų dienomis). 

Kainos ir apmokėjimo sąlygos pateikiamos šių Taisyklių 2 priede.  

7. Konkūro rungtis gali būti nevykdoma, nesusirinkus minimaliam dalyvių skaičiui – 5. 

Nesusirinkus minimaliam dalyvių skaičiui konkrečioje užskaitoje, dalyviai jų sutikimu 

perkeliami į bendrą užskaitą.  

 

 

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 
 

1. Iš varžybų dalyvių yra renkami šie asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, 

atstovaujamas sporto klubas (jei taikoma),  telefonas, el. pašto adresas, žirgo duomenys, 

žirgo savininko vardas pavardė ir kita informacija, nurodyta paraiškoje. Paraiškos 

saugomos informacinėje sistemoje,  kurioje pildoma registracijos paraiška. Už duomenų 

saugojimą atsakinga internetinį puslapį, kuriame vykdoma rezervacija, prižiūrinti įmonė.  

2. Skelbimų lentoje varžybų vietoje ir internete adresu 

https://livejumping.com/zawody/168/7 skelbiami startų protokolai ir rezultatai, kuriuose 

nurodoma ta pati informacija, kaip ir paraiškoje, išskyrus dalyvio kontaktinius duomenis. 

Skelbimų lentoje informacija skelbiama varžybų metu, internete – internetinį puslapį 

prižiūrinčios įmonės nustatytą laikotarpį.  

3. Varžybų metu dalyviai gali būti filmuojami ir fotografuojami. Video medžiaga ir 

nuotraukos gali būti naudojamos renginių ir nugalėtojų viešinimui internete, internetiniame 

tinklalapyje, socialiniuose tinkluose, spaudoje. Video medžiaga ir nuotraukos saugomos 

pas varžybų organizatorių.  Dalyviai, kurie nenori, kad būtų filmuojami ir/ar 

fotografuojami, turi įspėti varžybų organizatorius raštu iki varžybų pradžios el. paštu 

equestrian@harmonypark.lt . 

4. Varžybų metu skelbiami raitelių vardai, pasiekimai, žirgų vardai, kilmė ir amžius, žirgų 

savininko vardas, pavardė, užimta vieta, prizas, rezultatas.  

5. Piniginių prizų deklaravimo formos saugomos buhalterinę apskaitą vedančioje įmonėje 

teisės aktais nustatytais terminais.  

6. Į teritoriją įvažiavę asmenys patenka į vaizdo kameromis (be garso) stebimą stebėjimo 

lauką (hipodromo patalpos ir/ar teritorija, gardai, maniežas, šalia esančio viešbučio 

teritorija). Apie vykdomą vaizdo stebėjimą (konkrečią teritoriją) yra informuojama 

matomoje vietoje patalpintais informaciniais pranešimais. Vaizdo kameromis fiksuojami 

asmens vaizdo ir transporto priemonių vaizdo duomenys. Vaizdo stebėjimas vykdomas 

asmenų ir turto apsaugos, prevencijos nuo teisės pažeidimų, pažeidėjų identifikavimo, 

teisės pažeidimų išaiškinimo, tikslais. Vaizdo duomenis valdo ir tvarko apsaugos paslaugas 

teikianti įmonė. Daugiau informacijos apie asmens duomenis tvarkančią įmonę galima 

gauti kreipiantis el. paštu equestrian@harmonypark.lt. Vaizdo stebėjimo duomenys yra 

saugomi 2 (du) mėnesius, po kurių yra automatiškai ištrinami. Vaizdo stebėjimo duomenys 
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gali būti pateikti draudikams (įvykus draudiminiam įvykiui), ikiteisminio tyrimo įstaigoms, 

teismams (esant teisės pažeidimui).  

7. Asmenys turi teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis, reikalauti juos ištaisyti, 

sunaikinti arba sustabdyti ar apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys 

tvarkomi nesilaikant teisės aktų nuostatų; nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys. 

Jei varžybų dalyvis nesutinka pateikti šiose Taisyklėse nurodytų asmens duomenų, jis 

negali dalyvauti varžybose.  

  



Taisyklių 1 priedas 

PINIGINIŲ PRIZŲ DEKLARAVIMO FORMA 

 

  

VšĮ "Visuomenės harmonizavimo parkas"

Įm. kodas 300662117

Saulės vaikų g. 18, Vazgaikiemis, Prienų raj.

Konkūro 

numeris Užimta vieta

Piniginio prizo 

suma

Raitelio parašas

Išmokėjimo data 

Prizus išmokėjau..........................................................................................................kasininkas

Jei per 3 d.d. laimėtojas varžybų organizatoriaus prašymu nepatikslina prašomos informacijos arba su juo 

nepavyksta susisiekti, varžybų organizatorius turi teisę laimėtų neišmokėti piniginių prizų.

PINIGINIŲ PRIZŲ DEKLARAVIMO FORMA

Laimėtojo vardas, pavardė

Laimėtojo asmens kodas*

Varžybų data:
Varžybų Nr. arba 

pavadinimas 

Laimėtojo kontaktinis telefono Nr.**

** Kontaktinis telefono numeris reikalingas, kad esant netiksliems duomenims varžybų organizatorius 

galėtų susisiekti su laimėtoju.

Asmens banko sąskaitos numeris***

Patvirtinu, kad mano pateikta informacija yra teisinga. 

*asmens kodas reikalingas deklaruojant piniginius prizus Valstybinei mokesčių inspekcijai. Pildoma, jei 

piniginio prizo suma viršija 200 Eur arba išmokami daugiau kaip 6 piniginiai prizai per kalendorinius metus.

Piniginio prizo gavėjo pavadinimas, jei 

pavedimas atliekamas ne į laimėtojo 

sąskaitą su paaiškinimu

*** pildoma, jei laimėtas piniginis prizas viršija 200 Eur  ir (ar) piniginis prizas nėra išmokamas varžybų 

vietoje.  Jei prizas išmokamas ne į laimėtojo sąskaitą, pateikiamas paaiškinimas. 

Pastabos

VŠĮ „Žmogiškųjų išteklių centras“ 

Įm. k. 303143889 

Didlaukio g. 80-96, LT-08326 Vilnius 



Taisyklių 2 priedas 

GARDŲ, PAPILDOMŲ PASLAUGŲ ir STARTŲ KAINA 

 

Gardų rezervacijos forma:  

https://docs.google.com/forms/d/1IHaRtA8u4UQr8KJlVWl10b-nwMkVtIJRaM4VHDKkqho/edit 

Apmokėjimas už gardus iki 2020-07-20 į VŠĮ „Žmogiškųjų išteklių centras“ sąskaitą (rekvizitus 

žr. gardų rezervacijos formoje) 

Papildomų pasluagų užsakymas telefonu: +370 635 32171 

 

Gardų nuoma 

Gardas angare 

(kraikas šiaudai) 

85 € 

Gardas angare 

(kraikas pjuvenos) 

90 € 

Gardas arklidėje 

(kraikas šiaudai) 

90 € 

Gardas arklidėje 

(kraikas pjuvenos) 

95 € 

Gardas 1 dienai arklidėse/angare 

(kraikas šiaudai, pvz. atvykimas 31d. 

ryte – išvykimas 31d. vakare) 

25 € 

Gardas 1 dienai arklidėse/angare 

(kraikas pjuvenos, pvz. atvykimas 

31d. ryte – išvykimas 31d. vakare) 

30 € 

 

https://docs.google.com/forms/d/1IHaRtA8u4UQr8KJlVWl10b-nwMkVtIJRaM4VHDKkqho/edit


 

Už visas papildomas paslaugas galima sumokėti varžybų vietoje. 

Dėl papildomų paslaugų kreiptis telefonu (bus skelbiama gardų užsakymo paraiškoje) darbo 

laikas: 8:00val. – 18:00val. 

 

Papildomos paslaugos 

Šienas kitkomis 5 €/vnt. 

Šienas rulonais 35 €/vnt. 

Pjuvenos (20 kg.) 9 €/vnt. 

Eksploatacijos sąnaudos (elektra) 20 €/vnt. 

Skalbimas ir džiovinimas (vietoje 

esančioje savitarnos skalbykloje, 

pritaikytoje žirgų inventoriui) 

(iki 24 kg.) 

10 €/vnt. 

• Dėl ne nuo varžybų organizatoriaus priklausančių aplinkybių (stichinių nelaimių, nelaimingų 

atsitikimų ir pan.) neįvykus varžyboms, jas atšaukus ar nutraukus, dalyvis susimoka už faktinį 

pasinaudotų paslaugų kiekį.  

 

 

Startų kainos 

Suaugusieji 20 €/vnt. 

Jaunimas 18 €/vnt. 

Jaunas žirgas 6/7 m. 

Jaunas žirgas 5 m. 

Jaunas žirgas 4 m. 

18 €/vnt. 

15 €/vnt. 

10 €/vnt. 

Mėgėjai 18 €/vnt. 

Atviros kl. 
15 €/vnt. 



• Dėl ne nuo varžybų organizatoriaus priklausančių aplinkybių (stichinių nelaimių, nelaimingų 

atsitikimų ir pan.) neįvykus varžyboms, jas atšaukus ar nutraukus, dalyvis susimoka už faktinį startų 

kiekį.  

 

PROGRAMA 
 

 

Liepos 31 d. (penktadienis) 
Nr. Konkūro 

pavadinimas 
Aukštis Artikulas Prizas Laikas Papildoma informacija 

1 Atvira Klasė Iki 80 cm. 238.2.1 120 € 9:30 Apdovanojimai pasibaigus 
1A konkūrui (be žirgų) 

1 A Mėgėjų I gr. Iki 80 cm. 238.2.1 120 € sekantis Apdovanojimai pasibaigus 
1A konkūrui (be žirgų) 

2 Atvira Klasė Iki 100 cm. 274.2.5 120 € sekantis Apdovanojimai pasibaigus 
2A konkūrui (be žirgų) 

2 A Mėgėjų II gr. Iki 100 cm. 238.2.1 120 € sekantis Apdovanojimai pasibaigus 
1A konkūrui (be žirgų) 

3 4 m. žirgai 100 cm. Žirgo stilius 100 € sekantis Apdovanojimai pasibaigus 
3A konkūrui (be žirgų) 

3 A 5 m. žirgai 105 cm. Žirgo stilius 200 € sekantis Apdovanojimai pasibaigus 
3A konkūrui (be žirgų) 

4 Atvira Klasė 110 cm. 238.2.1 200 € sekantis Apdovanojimai pasibaigus 
4A konkūrui (be žirgų) 

4 A Mėgėjai III gr. Iki 120 cm. 238.2.1 120 € sekantis Apdovanojimai pasibaigus 
4A konkūrui (be žirgų) 

5 6 m. žirgai 120 cm. Žirgo stilius 250 € sekantis Apdovanojimai pasibaigus 
5A konkūrui (be žirgų) 

5 A 7 m. žirgai 125 cm 238.2.1 250 € sekantis Apdovanojimai pasibaigus 
5A konkūrui (be žirgų) 

6 Atvira klasė 120 cm. 274.2.5 250 € sekantis Apdovanojimai pasibaigus 
6 konkūrui (be žirgų) 

7  Jaunimas 130 cm. 239 + 263 200 € sekantis Apdovanojimai pasibaigus 
7A konkūrui (su žirgais) 

7 A Suaugusieji 135 cm. 239 + 263 700 € sekantis Apdovanojimai pasibaigus 
7A konkūrui (su žirgais) 

Rugpjūčio 1 d. (šeštadienis) 

Nr. Konkūro 
pavadinimas 

Aukštis Artikulas Prizas Laikas Papildoma informacija 

8 Atvira Klasė 80 cm. 238.2.1 150 9:00 Apdovanojimai pasibaigus 
8A konkūrui (be žirgų) 

8 A Mėgėjų I gr. 80 cm. 238.2.1 150 sekantis Apdovanojimai pasibaigus 
8A konkūrui (be žirgų) 

9 Atvira Klasė 105 cm. 238.2.1 150 sekantis Apdovanojimai pasibaigus 
9A konkūrui (be žirgų) 



9 A Mėgėjų II gr. 100 cm. 238.2.1 150 sekantis Apdovanojimai pasibaigus 
9A konkūrui (be žirgų) 

10 4 m. žirgai FINALAS 100 cm. 238.2.2 350 sekantis Apdovanojimai pasibaigus 
10 konkūrui (su žirgais + 
grūmais) 

10 A 5 m. žirgai 110 cm. 274.2.5 350 sekantis Apdovanojimai pasibaigus 
10 konkūrui (be žirgų) 

11 Atvira Klasė 110 cm. 238.2.1 250 sekantis Apdovanojimai pasibaigus 
11A konkūrui (be žirgų) 

11 A Mėgėjų III gr. 120 cm. 238.2.1 150 sekantis Apdovanojimai pasibaigus 
11A konkūrui (be žirgų) 

12  6 m. žirgai 120 cm. 274.2.5 250 sekantis Apdovanojimai pasibaigus 
12A konkūrui (be žirgų) 

12 A 7 m. žirgai 125 cm 274.2.5 300 sekantis Apdovanojimai pasibaigus 
12A konkūrui (be žirgų) 

13 Atvira klasė 120 cm. 238.2.1 350 sekantis Apdovanojimai pasibaigus 
13 konkūrui (be žirgų) 

14 Jaunimas 135 cm. 273.3.3.2, 
2.1, 4.3 

250 sekantis Apdovanojimai pasibaigus 
14A konkūrui (su žirgais) 

14 A Suaugusieji 140 cm. 273.3.3.2 
2.1, 4.3 

1000 sekantis Apdovanojimai pasibaigus 
14A konkūrui (su žirgais) 

 

 

Rugpjūčio 2 d. (sekmadienis) 

Nr. Konkūro 
pavadinimas 

Aukštis Artikulas Prizas Laikas Papildoma informacija 

15 Atvira Klasė 85 cm. 274.2.5 160 9:00 Apdovanojimai pasibaigus 
15 konkūrui (be žirgų) 

15A Mėgėjų I gr. FINALAS 85 cm. 274.1.5.3 230 sekantis Apdovanojimai pasibaigus 
15A konkūrui (su žirgais + 
grūmais) 

16 Atvira klasė 105 cm. 238.2.1 200 sekantis Apdovanojimai pasibaigus 
15 konkūrui (be žirgų) 

16 A Mėgėjų II gr. FINALAS 105 cm. 238.2.2 230 sekantis Apdovanojimai pasibaigus 
16A konkūrui (su žirgais + 
grūmais) 

17  5 m. žirgai FINALAS 115 cm. 238.2.2 500 sekantis Apdovanojimai pasibaigus 
17 konkūrui (su žirgais + 
grūmais) 

18 Atvira klasė 115 cm. 238.2.1 300 sekantis Apdovanojimai pasibaigus 
18 konkūrui (be žirgų) 

18 A Mėgėjų III gr. 
FINALAS 

125 cm. 274.1.5.3 230 sekantis Apdovanojimai pasibaigus 
18A konkūrui (su žirgais + 
grūmais) 



19 6 m. žirgai FINALAS 125 cm. 238.2.2 500 sekantis Apdovanojimai pasibaigus 
19A konkūrui (su žirgais + 
grūmais) 

19 A 7 m. žirgai FINALAS 130 cm. 238.2.2 500 sekantis Apdovanojimai pasibaigus 
19A konkūrui (su žirgais + 
grūmais) 

20 Atvira klasė 130 cm. 269 450 sekantis Apdovanojimai pasibaigus 
120 konkūrui (su žirgais) 

21  Suaugusieji FINALAS 145 cm 238.2.2 3000 sekantis Apdovanojimai pasibaigus 
121 konkūrui (su žirgais + 
grūmais) 

 

Pirma diena:   PENKTADIENIS         DATA: 2020/07/31 

 
Konkūras Nr.: 1     Pradžia: 

09:00 
 

Užskaita:                                       atvira klasė 
Artikulas:       238.2.1  
Aukštis:          iki 80 cm 

Piniginis prizas:                               120 € 
Piniginio prizo paskirstymas:            40/30/20/15/15  

Judėjimo greitis 350m/min. 
   

* * * * * * * * * * * 

 
Konkūras Nr.: 1A 

 
Užskaita:                                       mėgėjų I grupė 

Artikulas:       238.2.1  
Aukštis:          iki 80 cm 
Piniginis prizas:                               120 € 

Piniginio prizo paskirstymas:            40/30/20/15/15   

Judėjimo greitis         350m/min. 

  
* * * * * * * * * * * 

Konkūras Nr.: 2      
 

Užskaita:                                       atvira klasė 
Artikulas:       274.2.5  
Aukštis:          iki 100 cm 

Piniginis prizas:                               120 € 
Piniginio prizo paskirstymas:            40/30/20/15/15   

Judėjimo greitis         350m/min  

* * * * * * * * * * * 



 

Konkūras Nr.: 2 A     

Užskaita:                                       Mėgėjų II gr. 

Artikulas:       238.2.1 
Aukštis:          iki 100 cm 

Piniginis prizas:                               120 € 
Piniginio prizo paskirstymas:            40/30/20/15/15 

Judėjimo greitis         350m/min. 

 

* * * * * * * * * * * 
 

 

Konkūras Nr.: 3     

 
Užskaita:                                       4 m. žirgai 

Artikulas:       Žirgo stilius 
Aukštis:          100 cm 
Piniginis prizas:                               100 € 

Piniginio prizo paskirstymas:             30/20/20/15/15 

Judėjimo greitis         325m/min. 

 
* * * * * * * * * * * 

 
Konkūras Nr.: 3 A     

 
Užskaita:                                       5 m. žirgai 
Artikulas:       Žirgo stilius 

Aukštis:          105 cm 
Piniginis prizas:                               200 € 

Piniginio prizo paskirstymas:             70/50/40/20/20 

Judėjimo greitis         325m/min. 

  
* * * * * * * * * * * 

 
Konkūras Nr.: 4     

 
Užskaita:                                       Atvira klasė 
Artikulas:       238.2.1 

Aukštis:          110 cm 
Piniginis prizas:                               200 € 

Piniginio prizo paskirstymas:             70/50/40/20/20 

Judėjimo greitis         350m/min. 

  
* * * * * * * * * * * 



Konkūras Nr.: 4 A     

 
Užskaita:                                       Mėgėjų III grupė 

Artikulas:       238.2.1 
Aukštis:          iki 120 cm 

Piniginis prizas:                               120 € 
Piniginio prizo paskirstymas:             40/30/20/15/15 

Judėjimo greitis         350m/min. 

* * * * * * * * * * * 

 

Konkūras Nr.: 5     

 

Užskaita:                                       6 m. žirgai 
Artikulas:       Žirgo stilius 

Aukštis:          120 cm 
Piniginis prizas:                               250 € 
Piniginio prizo paskirstymas:             80/60/50/35/25 

Judėjimo greitis         325m/min. 

  
* * * * * * * * * * * 

 
Konkūras Nr.: 5 A     
 

Užskaita:                                       7 m. žirgai 
Artikulas:       238.2.1 

Aukštis:          125 cm 
Piniginis prizas:                               250 € 
Piniginio prizo paskirstymas:             80/60/50/35/25 

Judėjimo greitis         350m/min. 

  
* * * * * * * * * * * 

Konkūras Nr.: 6     

 
Užskaita:                                       Atvira klasė 

Artikulas:       274.2.5 
Aukštis:          120 cm 

Piniginis prizas:                               250 € 
Piniginio prizo paskirstymas:             80/60/50/35/25 

Judėjimo greitis         350m/min. 

  

* * * * * * * * * * * 

  



Konkūras Nr.: 7     
 

Užskaita:                                       Jaunimas 
Artikulas:       239 + 263 

Aukštis:          130 cm 
Piniginis prizas:                               200 € 
Piniginio prizo paskirstymas:             70/50/40/20/20 

Judėjimo greitis         350m/min. 

 
* * * * * * * * * * * 

Konkūras Nr.: 7 A     
 
Užskaita:                                       Suaugusieji 

Artikulas:       239 + 263 
Aukštis:          135 cm 

Piniginis prizas:                               700 € 
Piniginio prizo paskirstymas:        250/180/120/80/70 

Judėjimo greitis         350m/min. 

       

Antra diena: ŠEŠTADIENIS   _____________________   DATA: 2020/08/01 

 
Konkūras Nr.: 8     Pradžia: 
09:00 

 
Užskaita:                                       Atvira klasė 

Artikulas:       238.2.1  
Aukštis:          80 cm 
Piniginis prizas:                               150 € 

Piniginio prizo paskirstymas:             50/40/30/15/15 

Judėjimo greitis         350m/min. 

  

* * * * * * * * * * * 
 

Konkūras Nr.: 8 A 

 
Užskaita:                                       Mėgėjų I gr. 

Artikulas:       238.2.1 
Aukštis:          80 cm 
Piniginis prizas:                               150 € 

Piniginio prizo paskirstymas:             50/40/30/15/15 

Judėjimo greitis         350m/min. 

  
                                                * * * * * * * * * * * 

 

  



Konkūras Nr.: 9      
 

Užskaita:                                       Atvira klasė 
Artikulas:       238.2.1  

Aukštis:          105 cm 
Piniginis prizas:                               150 € 
Piniginio prizo paskirstymas:             50/40/30/15/15 

Judėjimo greitis         350m/min. 

 
* * * * * * * * * * * 

 
Konkūras Nr.: 9 A      
 

Užskaita:                                       Mėgėjų II grupė 
Artikulas:       238.2.1 

Aukštis:          100 cm 
Piniginis prizas:                               150 € 
Piniginio prizo paskirstymas:             50/40/30/15/15 

Judėjimo greitis         350m/min. 

  
* * * * * * * * * * * 

 

Konkūras Nr.: 10     

 
Užskaita:                                       4m. žirgų Finalas 

Artikulas:       238.2.2 
Aukštis:          100 cm 
Piniginis prizas:                               350 € 

Piniginio prizo paskirstymas:             120/90/70/40/30 

Judėjimo greitis         325m/min. 

  

* * * * * * * * * * * 
 

Konkūras Nr.: 10 A     

 
Užskaita:                                       5m. žirgų finalas 

Artikulas:       274.2.5 
Aukštis:          110 cm 
Piniginis prizas:                               350 € 

Piniginio prizo paskirstymas:             120/90/70/40/30 

Judėjimo greitis         325m/min. 

  
* * * * * * * * * * * 

 

  



Konkūras Nr.: 11     
 

Užskaita:                                       Atvira klasė 
Artikulas:       238.2.1 

Aukštis:          110 cm 
Piniginis prizas:                               250 € 
Piniginio prizo paskirstymas:             80/60/45/35/30 

Judėjimo greitis         350m/min. 

 
* * * * * * * * * * * 

 

Konkūras Nr.: 11 A     

 

Užskaita:                                       Mėgėjų III grupė 
Artikulas:       238.2.1 

Aukštis:          120 cm 
Piniginis prizas:                               150 EUR 
Piniginio prizo paskirstymas:             50/40/30/15/15 

Judėjimo greitis         350m/min. 

 
* * * * * * * * * * * 

 

Konkūras Nr.: 12    

 
Užskaita:                                       6m. žirgai 

Artikulas:       274.2.5 
Aukštis:          120 cm 
Piniginis prizas:                               250 € 

Piniginio prizo paskirstymas:             80/60/45/35/30 

Judėjimo greitis         350m/min. 

 
* * * * * * * * * * * 

 
 

Konkūras Nr.: 12 A     
 

Užskaita:                                       7m. žirgai 
Artikulas:       274.2.5 
Aukštis:          125 cm 

Piniginis prizas:                               300 € 
Piniginio prizo paskirstymas:             100/80/50/40/30 

Judėjimo greitis         350m/min. 

  



* * * * * * * * * * * 

Konkūras Nr.: 13     

 

Užskaita:                                       Atvira klasė 
Artikulas:       238.2.1 

Aukštis:          120 cm 
Piniginis prizas:                               350 € 
Piniginio prizo paskirstymas:            120/90/70/40/30 

Judėjimo greitis         350m/min. 

 

* * * * * * * * * * * 

Konkūras Nr.: 14     

 
Užskaita:                                       Jaunimas 

Artikulas:       273.3.3.2, 2.1, 4.3 
Aukštis:          135 cm 
Piniginis prizas:                               250 € 

Piniginio prizo paskirstymas:            80/60/45/35/30 

Judėjimo greitis         350m/min. 

 

* * * * * * * * * * * 

Konkūras Nr.: 14 A    

 

Užskaita:                                       Suaugusieji 
Artikulas:       273.3.3.2, 2.1, 4.3 

Aukštis:          140 cm 
Piniginis prizas:                               1 000 € 
Piniginio prizo paskirstymas:            350/250/190/120/90 

Judėjimo greitis         350m/min. 

 

  

Trečia diena:   SEKMADIENIS    __________________   DATA: 2020/08/02 

 
Konkūras Nr.: 15    Pradžia: 09:00 

 
Užskaita:                                       Atvira klasė 
Artikulas:       274.2.5 

Aukštis:          85 cm 
Piniginis prizas:                               160 € 

Piniginio prizo paskirstymas:             50/40/30/25/15 

Judėjimo greitis         350m/min. 



  
  

* * * * * * * * * * * 
Konkūras Nr.: 15 A     

 
Užskaita:                                       Mėgėjų I grupės Finalas 
Artikulas:       274.1.5.3 

Aukštis:          85 cm 
Piniginis prizas:                               230 € 

Piniginio prizo paskirstymas:             70/50/45/35/30 

Judėjimo greitis         350m/min. 

  
  

* * * * * * * * * * * 
 

Konkūras Nr.: 16     
 
Užskaita:                                       Atvira klasė 

Artikulas:       238.2.1 
Aukštis:          105 cm 

Piniginis prizas:                               200 € 
Piniginio prizo paskirstymas:            70/50/40/20/20 

Judėjimo greitis         350m/min. 

 

  
* * * * * * * * * * * 

  

Konkūras Nr.: 16 A     

 
Užskaita:                                       Mėgėjų II grupės Finalas 

Artikulas:       238.2.2 
Aukštis:          105 cm 
Piniginis prizas:                               230 € 

Piniginio prizo paskirstymas:             70/50/45/35/30 

Judėjimo greitis         350m/min. 

  

 
* * * * * * * * * * * 

  



Konkūras Nr.: 17     

 
Užskaita:                                       5m. žirgų Finalas 

Artikulas:       238.2.2 
Aukštis:          115 cm 

Piniginis prizas:                               500 € 
Piniginio prizo paskirstymas:            150/130/90/80/50 

Judėjimo greitis         325m/min. 

  

* * * * * * * * * * * 
 
Konkūras Nr.: 18     

 
Užskaita:                                       Atvira klasė 

Artikulas:       238.2.1 
Aukštis:          115 cm 
Piniginis prizas:                               300 € 

Piniginio prizo paskirstymas:            100/80/50/40/30 

Judėjimo greitis         350m/min. 

 

* * * * * * * * * * * 
 
Konkūras Nr.: 18 A     

 
Užskaita:                                       Mėgėjų III grupės Finalas 

Artikulas:       274.1.5.3 
Aukštis:          125 cm 
Piniginis prizas:                               230 € 

Piniginio prizo paskirstymas:            70/50/45/35/30 

Judėjimo greitis         350m/min. 

  

* * * * * * * * * * * 
 

Konkūras Nr.: 19     

 

Užskaita:                                       6m. žirgų Finalas 
Artikulas:       238.2.2 
Aukštis:          125 cm 

Piniginis prizas:                               500 € 
Piniginio prizo paskirstymas:            150/130/90/80/50 

Judėjimo greitis         350m/min. 

  
 

* * * * * * * * * * * 



 
Konkūras Nr.: 19 A     

 
Užskaita:                                       7m. žirgų Finalas 

Artikulas:       238.2.2 
Aukštis:          130 cm 
Piniginis prizas:                               500 € 

Piniginio prizo paskirstymas:            150/130/90/80/50 

Judėjimo greitis         350m/min. 

* * * * * * * * * * * 

 

Konkūras Nr.: 20     

 

Užskaita:                                       Atvira klasė 
Artikulas:       269 

Aukštis:          130 cm 
Piniginis prizas:                               450 € 
Piniginio prizo paskirstymas:            130/110/90/80/40  

Judėjimo greitis 350m/min.  
 

* * * * * * * * * * * 
 

Konkūras Nr.: 21     

 

Užskaita:                                       Suaugusieji Finalas 
Artikulas:       238.2.2 

Aukštis:          145 cm 
Piniginis prizas:                               3 000 € 
Piniginio prizo paskirstymas:             1000/700/550/400/350 

Judėjimo greitis 375m/min.  
 

* * * * * * * * * * * 
 

ČEMPIONATO TAŠKŲ SKYRIMO TVARKA, NUGALĖTOJAI BEI PRIZININKAI 
 

4 METŲ ŽIRGAI 

TAŠKŲ SKYRIMO TVARKA 

1.1. Čempionato taškai yra skiriami atsižvelgiant į konkūre dalyvaujančių įskaitinių duetų skaičių. Į konkūre 
dalyvaujančių įskaitinių duetų skaičių yra įskaičiuojami tik raiteliai tame konkūre dalyvaujantys su įskaitiniais 
žirgais, t.y. į šį skaičių nebus įskaičiuoti duetai startuojantys be konkurencijos, užsienio duetai bei duetai 
kovojantys tik dėl konkūro prizo. 



1.2. Čempionato taškai yra skaičiuojami pagal formulę I vieta – dalyvių skaičius +1 // II vieta – dalyvių skaičius 
-1 // III vieta – dalyvių skaičius -2 ir t.t. Pvz.: konkūre dalyvavo 20 dalyvių, I vieta gaus 21 tašką, antroji 
19, trečioji 18 ir t.t.  

1.3. Jeigu du, ar daugiau, duetų užima tą pačia vietą, čempionato taškų skaičius už tas vietas yra sudedamas ir 
padalinamas po lygiai visiems duetams. 

1.4. Čempionato taškai neskiriami duetams, kurie buvo eliminuoti, diskvalifikuoti ar atsisakė testi pasirodymą. 
Ši nuostata negalioja, kai duetas atsisako dalyvauti konkūro persirungime ir vistiek užima atitinkamą vietą. 

1.5. I bei II konkūro čempionato taškams taikomas 1x koeficientas. 

FINALO DALYVIAI 

1.6. Norėdami kovoti dėl čempiono titulo raiteliai privalo pabaigti I konkūrą. Raiteliai, kurie šiame konkūre patyrė 
eliminaciją, diskvalifikaciją, nedalyvavo ar atsisakė tęsti maršrutą netenka teisės kovoti dėl čempiono titulo, 
tačiau gali dalyvauti finaliniame konkūre varžydamiesi tik dėl konkūro prizo. 

1.7. Finaliniame konkūre raiteliai startuoja reverso tvarka nuo prasčiausią iki geriausią rezultatą parodžiusio 
dueto. 

ČEMPIONO IŠAIŠKINIMO TVARKA 

1.8. Čempionas išsiaiškinamas sudėjus I bei II konkūro čempionato taškus. 

 

MĖGĖJŲ I, II, III GR. IR JAUNŲ ŽIRGŲ 5-6-7 M. GRUPĖS 

TAŠKŲ SKYRIMO TVARKA I-II KONKŪRUOSE 

1.9. Čempionato taškai yra skiriami atsižvelgiant į konkūre dalyvaujančių įskaitinių duetų skaičių. Į konkūre 
dalyvaujančių įskaitinių duetų skaičių yra įskaičiuojami tik raiteliai tame konkūre dalyvaujantys su įskaitiniais 
žirgais, t.y. į šį skaičių nebus įskaičiuoti duetai startuojantys be konkurencijos, duetai kovojantys tik dėl 
konkūro prizo. 

1.10. Čempionato taškai yra skaičiuojami pagal formulę I vieta – dalyvių skaičius +1 // II vieta – dalyvių skaičius 
-1 // III vieta – dalyvių skaičius -2 ir t.t. Pvz.: konkūre dalyvavo 20 dalyvių, I vieta gaus 21 tašką, antroji 
19, trečioji 18 ir t.t.  

1.11. Jeigu du, ar daugiau, duetų užima tą pačia vietą, čempionato taškų skaičius už tas vietas yra sudedamas ir 
padalinamas po lygiai visiems duetams. 

1.12. Čempionato taškai neskiriami duetams, kurie buvo eliminuoti, diskvalifikuoti ar atsisakė testi pasirodymą. 
Ši nuostata negalioja, kai duetas atsisako dalyvauti konkūro persirungime ir vistiek užima atitinkamą vietą. 

1.13. I bei II konkūro čempionato taškams taikomas 1x koeficientas. 

FINALO DALYVIAI 

1.14. 70% geriausią rezultatą parodžiusių duetų (įskaitant užsienio duetus). Dalyvių skaičius finale 
visada apvalinamas dalyvių naudai. Pvz.: užskaitoje dalyvavo 43 įskaitiniai dalyviai, vadinasi 70% =43*0.7 
= 30.1 viso 31 duetas finale. Jeigu kuris nors duetas atsisako teisės dalyvauti finale, jo vietą užima sekantis 
duetas. Jeigu užskaitoje dalyvauja 10 ir mažiau duetų, visi jie gali dalyvauti finale. Užsienio duetų skaičius 
finale negali viršyti 30%. Susidarius situacijai, kai tarp geriausią rezultatą parodžiusių duetų yra daugiau 
nei 30% užsienio duetų, jų vietos finale atitenka duetams iš Lietuvos. Užsienio duetų skaičius apvalinamas 
pagal apvalinimo taisykles: 4.49 ir mažiau = 4, 4.5 ir daugiau = 5. 

1.15. Norėdami patekti į finalą raiteliai privalo dalyvauti abejuose konkūruose (I bei II). Raiteliai, kurie bent 
viename iš šių konkūrų patyrė eliminaciją, diskvalifikaciją, nedalyvavo ar atsisakė tęsti maršrutą netenka 
teisės patekti į finalą bei kovoti dėl čempiono titulo. 

1.16. Finaliniame konkūre raiteliai startuoja reverso tvarka nuo prasčiausią iki geriausią rezultatą parodžiusio 
dueto. 
 

ČEMPIONO IŠAIŠKINIMO TVARKA 

1.17. Čempionas išsiaiškinamas sudėjus I bei II konkūro čempionato taškus bei už finalinį konkūrą gautų taškų 
skaičių. Čempionato finalinio konkūrų taškams taikomas 2x koeficientas. 

JAUNIMAS 

TAŠKŲ SKYRIMO TVARKA 



1.18. Čempionato taškai neskiriami duetams, kurie buvo eliminuoti, diskvalifikuoti ar atsisakė testi pasirodymą.  

FINALO DALYVIAI 

1.19. Norėdami kovoti dėl čempiono titulo raiteliai privalo pabaigti I konkūrą. Raiteliai, kurie šiame konkūre patyrė 
eliminaciją, diskvalifikaciją, nedalyvavo ar atsisakė tęsti maršrutą netenka teisės kovoti dėl čempiono titulo, 
tačiau gali dalyvauti finaliniame konkūre varžydamiesi tik dėl konkūro prizo. 

1.20. Finaliniame konkūre raiteliai startuoja reverso tvarka nuo prasčiausią iki geriausią rezultatą parodžiusio 
dueto. 

ČEMPIONO IŠAIŠKINIMO TVARKA 

1.21. Čempionu tampa duetas, kuris abiejų konkūrų turi mažiausiai taškų. Galutinį rezultatą sudaro I konkūro 
baudos taškai + II konkūro I rato baudos taškai + II konkūro II rato baudos taškai. I konkūre čempionato 
taškai skaičiuojami pagal formulę: (Dueto laikas – I vietos nugalėtojo laikas). Pirmąją vietą užėmęs raitelis 
gauna 0 taškų. Pvz.: I vietą užėmusio dueto rezultatas buvo 52.44 sekundes ir jie gavo 0 čempionato taškų. 
II vietą užėmusio dueto rezultatas buvo 53.16 sekundžių, vadinasi jam bus skiriama (53.16-52.44)/2 = 
0.72/2 = 0.36 taškai. Prie po I konkūro surinktų taškų yra pridedami 10 konkūro abejų ratų baudos taškai. 
Esant vienodam baudos taškų skaičiui, nugalėtoju skelbiamas duetas užėmęs aukštesnę vietą konkūre Nr. 
II. 

 

SUAUGUSIEJI 

TAŠKŲ SKYRIMO TVARKA 

1.22. Čempionato taškai neskiriami duetams, kurie buvo eliminuoti, diskvalifikuoti ar atsisakė testi pasirodymą. 
Ši nuostata negalioja, kai duetas atsisako dalyvauti finalinio konkūro persirungime ir vistiek užima 
atitinkamą vietą. 

FINALO DALYVIAI 

1.23. Norėdami kovoti dėl čempiono titulo raiteliai privalo pabaigti I bei II konkūrą. Raiteliai, kurie bent viename 
iš šių konkūrų patyrė eliminaciją, diskvalifikaciją, nedalyvavo ar atsisakė tęsti maršrutą netenka teisės kovoti 
dėl čempiono titulo, tačiau gali dalyvauti finaliniame konkūre varžydamiesi tik dėl konkūro prizo. 

1.24. Finaliniame konkūre raiteliai startuoja reverso tvarka nuo prasčiausią iki geriausią rezultatą parodžiusio 
dueto. 

ČEMPIONO IŠAIŠKINIMO TVARKA 

1.25. Čempionu tampa duetas, kuris po abiejų įskaitinių konkūrų bei finalinio konkūro turi mažiausiai taškų. 
Galutinį rezultatą sudaro I konkūro baudos taškai + II konkūro I rato baudos taškai + II konkūro II rato 
baudos taškai + III konkūro baudos taškai (tik pagrindinio konkūro). I konkūre čempionato taškai 
skaičiuojami pagal formulę: (Dueto laikas – I vietos nugalėtojo laikas). Pirmąją vietą užėmęs raitelis gauna 
0 taškų. Pvz.: I vietą užėmusio dueto rezultatas buvo 52.44 sekundes ir jie gavo 0 čempionato taškų. II 
vietą užėmusio dueto rezultatas buvo 53.16 sekundžių, vadinasi jam bus skiriama (53.16-52.44)/2 = 0.72/2 
= 0.36 taškai. Prie po I konkūro surinktų taškų yra pridedami II konkūro abejų ratų baudos taškai, bei 
baudos taškai III pagrindiniame konkūre. Esant vienodam baudos taškų skaičiui, nugalėtoju skelbiamas 
duetas užėmęs aukštesnę vietą konkūre Nr.III. 

 


