
  XXVV  TTaarrppttaauuttiinniiss  MMyykkoolloo  OOggiinnsskkiioo  ffeessttiivvaalliiss  

1100--oossiiooss  žžiirrggųų  kkoonnkkūūrrųų  vvaarržžyybbooss 

 
II..  OORRGGAANNIIZZAATTOORRIIAAII  

Žemaičių dailės muziejus 

Jojimo sporto klubas „Rafaella“ 

IIII..  VVIIEETTAA  IIRR  LLAAIIKKAASS::  

2020-09-06 

Varžybų pradžia 10:00val. 

Žirgyno stadionas (Parko g.), Plungė 

III. TTEEIISSĖĖJJAA:: 

Regina Gražulienė (+370 646 16212) 

IV. MMAARRŠŠRRUUTTŲŲ  DDIIZZAAIINNEERRIISS 

LLiiuuddvviikkaass  ŠŠaallnnaa  

VV..  SSEEKKRREETTOORRIIUUSS::  

Gintarė Šakytė (+370 627 04038; sakyte.gintare@gmail.com) 

VVII..  VVEETTEERRIINNAARRAASS::  

Gerda Varnagirytė (+370 633 82433) 

VVIIII..  PPAARRAAIIŠŠKKOOSS::  

Paraiškos teikiamos per Zawody Konne entry system. Kilus klausimų dėl paraiškų teikimo, 

prašome kreiptis į gintare.sakyte@gmail.com . 

Siųsdami paraiškas raiteliai sutinka su varžybų taisyklėmis bei nuostatais. 

Paskutinė paraiškų data: 2020 rugsėjo 4 d., iki 17 val. 

*Starto mokesčiai mokami vietoje.  

VVIIIIII..  DDAALLYYVVAAVVIIMMOO  SSĄĄLLYYGGOOSS::  

1. Varžybose gali dalyvauti visi Lietuvos ir užsienio raiteliai. 

2. Tas pats žirgas gali startuoti ne daugiau kaip 2 kartus tą pačią dieną. Startų skaičius vienam 

raiteliui neribojamas. 

3. Raiteliai iki 16m. amžiaus privalo dėvėti apsaugines liemenes. 

4. Žirgai privalo turėti tvarkingus nacionalinius, arba galiojančius tarptautinius pasus. 

5. Vakcinacijos bei tyrimai turi atitikti LR veterinarinius reikalavimus. 

IIXX..  TTIIKKSSLLAAII  IIRR  UUŽŽDDAAVVIINNIIAAII::  

Kelti raitelių sportinį meistriškumą; 

Populiarinti Baltijos hanoverių veislės žirgus. 
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XX..  AATTSSAAKKOOMMYYBBĖĖ  

Organizacinis komitetas ir komiteto nariai neprisiima jokios atsakomybės dėl materialinės ar 

fizinės žalos, nelaimingų atsitikimų ar ligos, su kuria susidūrė savininkai, sportininkai ar grūmai, 

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. 

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 sakyte.gintare@gmail.com. 

Organizatorius, esant būtinybei, pasilieka teisę koreguoti programą (konkūrų 

skaičių/artikulus/startų skaičių ir t.t.). 

 

PPRROOGGRRAAMMAA  

10:00 val.  Konkūras Nr. 1 "Plungės miesto mero taurė". 

Švara ir laikas Art.: 238.2.1. 

1 užskaita – atvira klasė. Kliūčių aukštis iki 90 cm. 

Prizinis fondas - 600 EUR. 

2 užskaita – atvira klasė. Kliūčių aukštis iki 110 cm. 

Prizinis fondas - 600 EUR. 

Starto mokestis: 15 EUR.  

12:00 val.  Žirgų teatro „Bingo“ pasirodymas 

13:00 val.  Konkūras Nr. 2 „LR Seimo nario Jurgio Razmos taurė“ 

Akumuliatorius su Jokeriu. Art.: 269.5. Kliūčių aukštis iki 120 cm. 

Prizinis fondas – 1000 EUR. 

Starto mokestis: 20 EUR.  

13:45 val.  Dailiojo jojimo meistrų parodomoji programa 

14:30 val.  Konkūras Nr. 3 „XV Tarptautinio Mykolo Oginskio festivalio taurė.“  

Art.: 238.2.2. Kliūčių aukštis iki 130 cm, persirungime iki 135 cm.  

Prizinis fondas – 1500 EUR. 

Starto mokestis: 25 EUR.  

 Laikai preliminarūs ir gali keistis. 

PRIZINIS FONDAS 3 700 EUR! 

Kadangi kai kurie apdovanojimai bus mokami banko pavedimu prašome su savimi turėti 

asmeninės atsiskaitomosios sąskaitos numerį. 

Varžybų organizatoriai užtikrina varžybų dalyvių medicininį aptarnavimą, nugalėtojų ir 

prizininkų apdovanojimą. 
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