
 

 

 

 

                                                 

                                                  2021 m.  birželio 11 d. 
Pūstelninkų k., Dūkštų sen.,  

Vilniaus r., Jojimo klubas  
„Bartas“ 

I. BENDROJI INFORMACIJA 

1. ORGANIZATORIUS 
VŠĮ „Jojimo varžybų organizacija“ 
Susisiekti su organizatoriumi: +370 646 16212 (Regina Gražulienė) 

2. VIETA IR DATA 
2021m. Birželio 11 d. 
Pūstelninkų k., Dūkštų sen., Vilniaus r., 
Jojimo klubas „Bartas“ 
54.860518°, 24.903319°  (WGS) 
(http://maps.lt/)  

3. OFICIALŪS ASMENYS 
Teisėjai: Regina Gražulienė (+370 646 16212); Daiva Leonavičiūtė; Inga Gailiuvienė 
Varžybų dizaineris: Liudvikas Šalna ir draugai 
Varžybų sekretorius:   Rugilė Sudonytė +37063729411 

4. TECHNINĖS SĄLYGOS 

Varžybų aikštė:   smėlis/tekstilė  

Apšilimo aikštė:  smėlis/tekstilė 

II. NUOSTATAI 
1. DALYVAVIMO SĄLYGOS 

• Vienas žirgas gali startuoti tris kartus per dieną su vienu ar daugiau raitelių (neįskaitant konkūro 

„Kryžiukai“).  

• Be konkurencijos galima startuoti visuose konkūruose. 

• Raiteliams  iki 12 m., norintys dalyvauti varžybose, privalo  pateikti raštišką tėvų sutikimą dalyvauti 

varžybose bei numatyti atsakingą asmenį, kuris juo rūpinsis varžybų metu.  

• Tvarkinga raitelio apranga, apsauginis šalmas yra privalomas kiekvienam dalyviui. 

• Netoleruojamas bet koks žiaurus elgesys su žirgu. 

http://maps.lt/


 
2. APDOVANOJIMAI 
Kiekviename konkūre į apdovanojimus kviečiamos 5 prizinės vietos: konkūrai Nr. 1A, 1B apdovanojami 
dovanomis, taurėmis, žirgai rozetėmis, konkūre Nr. 5 apdovanojami visi dalyviai, kituose konkūruose 
apdovanojamos 5 prizinės vietos: piniginiai prizai, taurės ir dovanos, prizines vietas užėmę žirgai apdovanojami 
rozetėmis. Konkūre Nr. 8A, 8B, 8C, 8D apdovanojama po 5 prizines vietas: piniginiai prizai, taurės ir dovanos, 
prizines vietas užėmę žirgai apdovanojami rozetėmis, gūniomis. Apdovanojama komanda nugalėtoja. Visuose 
konkūruose apdovanojami nugalėtojų treneriai. Jeigu pirmąją vietą užima keletas duetų, taurės  savininkas 
išaiškinamas burtų keliu. Prizinis fondas išmokamas vietoje. 

3. VETERINARINIAI REIKALAVIMAI 

Visi žirgai privalo turėti tvarkingus nacionalinius, arba galiojančius tarptautinius pasus. Gripo vakcinacija turi 

būti galiojanti pagal veterinarinius reikalavimus (skiepijama kas pusė metų). Rinopneumonijos vakcinacija 

pageidaujama. Kraujo tyrimai – pagal Lietuvoje galiojančius veterinarijos reikalavimus – žirgai turi būti ištirti 3 

ligų atžvilgiu: INAN (coginstest), DAURINE, GLANDERS-vieną kart metuose. 

4. ATSAKOMYBĖ 

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. Savininkų, varžybų 

dalyvių, arklių ir arklininkų registravimasis reiškia jų sutikimą su varžybų nuostatų ir kiekvienos jų dalių 

sąlygomis, ir aiškiai išreiškia sutikimą atleisti Organizatorius nuo bet kokios atsakomybės už bet kokį nelaimingą 

atsitikimą ar bet kokio pobūdžio ligą, kurie gali paveikti varžybų dalyvį, savininką, arklį, arklininką ar kitą 

nuosavybę, įskaitant, bet neapsiribojant vagystėmis, kitais praradimais, tiek varžybų metu, tiek ir kitu laiku. 

Asmenys atvykę į varžybas su šunimis  turi užtikrinti, kad varžybų vietoje šunys būtų vedžiojami prisegti prie 

pavadžio ir su antsnukiais. 

5. DRAUDIMAS 

Visi savininkai ir sportininkai yra asmeniškai atsakingi už žalą tretiesiems asmenims, kurią sukėlė patys, jų 

darbuotojai, agentai ar jų žirgai. Dėl to patariame įsigyti trečiųjų šalių draudimą, pilnai padengiantį sportininko 

dalyvavimą žirginio sporto varžybose šalies ribose ir turėti šį polisą galiojantį. 

 

6. KITOS PASTABOS 

Organizacinis komitetas pasilieka teisę keisti šiuos nuostatus iškilus nenumatytoms aplinkybėms ar force 

majeur. Apie bet kokius pakeitimus sportininkai ir oficialūs asmenys informuojami kaip galima greičiau.  

Šunys turi būti su pavadėliu viso renginio metu.  

/*7. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 

7.1. Iš varžybų dalyvių yra renkami šie duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, atstovaujamas sporto klubas, 

telefono nr., el. Pašto adresas, žirgo duomenys bei sąvininko vardas, pavardė ir kita informacija, nurodyta 

paraiškoje. Paraiškos saugomos informacinėje sistemoje, už duomenų saugojią atsakinga internetinį puslapį, 

kuriame vyksta paraiškų priėmimas, prižiūrinti įmonė. 

7.2. Varžybų metu dalyviai ir svečiai gali būti filmuojami ir fotografuojami. Video medžiaga ir nuotraukos gali 

būti naudojamos renginio ir nugalėtojų viešinimui internete, internetiniame tinklalapyje, spaudoje. 

Videomedžiaga ir nuotraukos saugomos pas varžybų organizatorių. Dalyviai, kurienenori, kad būtų filmuojami 

ar fotografuojami, turi įspėti varžybų organizatorius raštu iki varžybų pradžios. 

 
 

III. PARAIŠKOS IR GARDAI 



• PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA IR DATA 

Visos paraiškos turi būti pateiktos per www.zawodykonne.com sistemą. Kilus klausimams dėl paraiškų 

prašome kreiptis Rugilė Sudonytė +37063729411 

 

Siųsdami paraiškas raiteliai sutinka su varžybų taisyklėmis bei nuostatais. 

Visi raiteliai ir žirgai dalyvaujantys nacionalinėse varžybos privalo turėti LŽSF  nacionalines licencijas. 

• PARAIŠKOS TURI BŪTI TEIKIAMOS: 

Paskutinė paraiškų teikimo data: 2021-06-08 d. 

Paskutinė pakeitimų data: 2021-06-10 d. 

 

2. GARDŲ UŽSAKYMO TVARKA IR DATA : 

DĖMESIO! Gardų rezervacija iki 2021 birželio 9 dienos el.paštu:. bartasvi@gmail.com, tel. Nr.: +370 686 14 845 
(Viktorija) 

Raiteliai norintys užsisakyti gardus, privalo už rezervaciją sumokėti pavedimu iki 2021m. Birželio 9 dienos 
rekvizitais: 

Jojimo centras „Žirgas“ 

Įmonės kodas 302554364 

Sąskaitos nr.: LT914010042900477224 

Luminor Bank 

Mokėjimo paskirtis : už gardus – nurodomi žirgų vardai; 

 

GARDO KAINA VARŽYBOMS „Jaunųjų raitelių šventė 2021“: vienai dienai (nuo ketvirtadienio iki penktadienio) 
kaina 30,25 Eur (kaina kartu su PVM).   

 Nepranešus iki birželio 9 d. apie neatvykimą gardų mokestis negrąžinamas. 

 Elektros pasijungimas vienai dienai 10 Eur. 

 

ATVYKIMAS:    nuo 2021-06-10 15:00 val. IŠVYKIMAS:  2021-06-11 po varžybų  

 Gardų kiekis ribotas, todėl organizatoriai pasilieka teisę suteikti gardus tiems, kurie atsiųs tvarkingas ir laiku                  
užpildytas gardų rezervacijos paraiškas. 

 

IV. STARTO MOKESČIAI. Starto mokesčiai mokami vietoje, starto mokestis už kiekvieną konkūrą nurodytas 
lentelėje pateiktoje V skyriuje (TVARKARAŠTIS). 

 

V. TVARKARAŠTIS 

PENKTADIENIS 2021-06-11 D. 

Nr. Konkūras Laikas Artikulas Aukštis Starto mokesčiai 

1 Atvira klasė „Kryžiukai“( 
galima pagalba aikštėje) 

          9:00 238.2.1. 20 cm 15 Eur 

2 Atvira klasė  274.2.5. 80 cm 20 Eur 

3A Vaikai  274.2.5. 90 cm 20 Eur 

3B Jaunučiai  274.2.5. 100 cm 20 Eur 

3C Jauniai  274.2.5. 110 cm 20 cm 

3D Jaunimas  274.2.5. 120 cm 20 cm 



4 Atvira klasė  238.2.1. 105 cm 20 Eur 

 

5A „JAUNŲJŲ RAITELIŲ 
TAURĖ 2020“ Vaikai + 
komandinis. RĖMĖJAI 
„RAUDONI VAKARAI“ 

 238.2.2. 95 cm 25 Eur 

5B „JAUNŲJŲ RAITELIŲ 
TAURĖ 2020“ Jaunučiai 
+ komandinis 

 238.2.2. 105 cm 25 Eur 

5C „JAUNŲJŲ RAITELIŲ 
TAURĖ 2020“Jauniai + 
komandinis 

 238.2.2. 115 cm 25 Eur 

5D „JAUNŲJŲ RAITELIŲ 
TAURĖ 2020“ Jaunimas 
+ komandinis 

 238.2.2. 125 cm 25 Eur 

5A, 5B, 5C, 5D dalyvaujantys raiteliai gali sudaryti komandą. Kiekvienoje komandoje turi būti keturi (max) arba  
trys duetai (minimumas), po vieną iš kiekvienos šių užskaitų. Pilną komandą sudaro vaikas, jaunutis, jaunis ir 
jaunimo klasės atstovas. Komandos rezultatas skaičiuojamas iš 3 geriausių rezultatų.  

 

VI.  DALYVIŲ AMŽIUS: 

VAIKAI -  raiteliai nuo tų kalendorinių metų pradžios, kuriais jiems/joms sueina 12 m. iki pabaigos tų kalendorinių 
metų, kuriais jiems/joms sueina 14 m. (t.y. tais kalendoriniais metais neturi sukakti 15-a). Visi jaunesni raiteliai 
norintys dalyvauti užskaitoje privalo pateikti prašymą. 

JAUNUČIAI – dalyvauja raiteliai iki 16m. Imtinai 

JAUNIAI – dalyvauja raiteliai iki 18m. imtinai  

JAUNIMAS – dalyvauja raiteliai iki 25m. imtinai  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Konkūras Nr: 1 KRYŽIUKAI                   

Užskaita: Atvira klasė   

Artikulas: Art.238.2.1. Konkūras pagal laiką, lentelė A; 

 Kliūčių aukštis: 20 cm ; Judėjimo greitis: 325 m/min 

Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas  

Apdovanojimai: apdovanojama 5 prizinės vietos (daiktiniai prizai), šauniausias trio, nugalėtojo treneris. 

 

Konkūras Nr. 2. ATVIRA KLASĖ. 

Artikulas: 274.2.5. (Dviejų fazių konkūras). 

Kliūčių aukštis: 80 cm. Judėjimo greitis: 350 m/min; 

Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas  

Apdovanojimai: apdovanojama 5 prizinės vietos (piniginiai prizai ir dovanos), nugalėtojo treneris. 

 

Konkūras Nr. 3A.  VAIKAI. 

Artikulas: 274.2.5. (Dviejų fazių konkūras). 

Kliūčių aukštis: 90 cm. Judėjimo greitis: 350 m/min; 



Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas  

Apdovanojimai: apdovanojama 5 prizinės vietos (piniginiai prizai ir dovanos), nugalėtojo treneris. 

 

Konkūras Nr. 3B.  JAUNUČIAI. 

Artikulas: 274.2.5. (Dviejų fazių konkūras). 

Kliūčių aukštis: 100 cm. Judėjimo greitis: 350 m/min; 

Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas  

Apdovanojimai: apdovanojama 5 prizinės vietos (piniginiai prizai ir dovanos), nugalėtojo treneris. 

 

Konkūras Nr. 3C.  JAUNIAI. 

Artikulas: 274.2.5. (Dviejų fazių konkūras). 

Kliūčių aukštis: 110 cm. Judėjimo greitis: 350 m/min; 

Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas  

Apdovanojimai: apdovanojama 5 prizinės vietos (piniginiai prizai ir dovanos), nugalėtojo treneris. 

 

Konkūras Nr. 3D.  JAUNIMAS. 

Artikulas: 274.2.5. (Dviejų fazių konkūras). 

Kliūčių aukštis: 120 cm. Judėjimo greitis: 350 m/min; 

Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas  

Apdovanojimai: apdovanojama 5 prizinės vietos (piniginiai prizai ir dovanos), nugalėtojo treneris. 

 

Konkūras Nr. 4.  ATVIRA KLASĖ. 

Artikulas: 238.2.1. Konkūras pagal laiką, lentelė A. 

Kliūčių aukštis: 105 cm. Judėjimo greitis: 350 m/min; 

Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas  

Apdovanojimai: apdovanojama 5 prizinės vietos (piniginiai prizai ir dovanos), nugalėtojo treneris. 

 

Konkūras Nr. 5A. VAIKAI. „RAUDONI VAKARAI“. 

Artikulas: 238.2.2. Konkūras su persirungimu, lentelė A. 

Kliūčių aukštis: 95 cm. Judėjimo greitis: 350 m/min; 

Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas  

Apdovanojimai: apdovanojama 5 prizinės vietos (piniginiai prizai ir dovanos), nugalėtojo treneris. 

 

Konkūras Nr. 5B. JAUNUČIAI. 

Artikulas: 238.2.2. Konkūras su persirungimu, lentelė A. 

Kliūčių aukštis: 105 cm. Judėjimo greitis: 350 m/min; 

Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas  

Apdovanojimai: apdovanojama 5 prizinės vietos (piniginiai prizai ir dovanos), nugalėtojo treneris. 

 

Konkūras Nr. 5C. JAUNIAI. 

Artikulas: 238.2.2. Konkūras su persirungimu, lentelė A. 

Kliūčių aukštis: 115 cm. Judėjimo greitis: 350 m/min; 

Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas  

Apdovanojimai: apdovanojama 5 prizinės vietos (piniginiai prizai ir dovanos), nugalėtojo treneris. 

 

Konkūras Nr. 5D. JAUNIMAS. 



Artikulas: 238.2.2. Konkūras su persirungimu, lentelė A. 

Kliūčių aukštis: 125 cm. Judėjimo greitis: 350 m/min; 

Žirgų skaičius raiteliui:  neribotas  

Apdovanojimai: apdovanojama 5 prizinės vietos (piniginiai prizai ir dovanos), nugalėtojo treneris. 

APDOVANOJAMA KOMANDA NUGALĖTOJA 

 

 

5A, 5B, 5C, 5D dalyvaujantys raiteliai gali sudaryti komandą. Kiekvienoje komandoje turi būti bent jau trys 
duetai (po vieną iš kiekvienos šių užskaitų). Pilną komandą sudaro vaikas, jaunutis, jaunis, jaunimo klasės 

atstovas.  Komandos rezultatas skaičiuojamas iš 3 geriausių rezultatų.  

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 


