
 

JOJIMO CENTRAS 

--- ŽIRGAS ------------  

 NAVICKŲ TAURĖ 2021 
Data: 2021 06 12  Pūstelninkai, Dūkštų 
seniūnija, Vilniaus raj. 

    

 

I. BENDROJI INFORMACIJA 

1. ORGANIZATORIUS 

Jojimo centras Žirgas, UAB ir VŠĮ jojimo sporto klubas „BARTAS" 

2. TECHNINĖS SĄLYGOS 

Varžybų aikštė - 45 x 66m, smėlis + tekstilė 

Apšilimo aikštė - 41 x 28m, smėlis + tekstilė 

3. OFICIALŪS ASMENYS 

Varžybų teisėjai: Daiva Leonavičiūtė, Regina Gražulienė 

Varžybų stiuardas: Aistė Klusaitė, Simona Šalčiūtė 

  

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
1. VETERINARINIAI REIKALAVIMAI 
Visi žirgai privalo turėti tvarkingus nacionalinius, arba galiojančius tarptautinius pasus. Gripo vakcinacija turi būti 

galiojanti pagal Lietuvoje galiojančius veterinarinius reikalavimus (pagal gamintojo nurodymus, 1 kartą metuose, 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bbb8b5d088a711e7a3c4a5eb10f04386). Žirgai turi būti ištirti 3 ligų atžvilgiu 

(infekcinės arklių anemijos, kergimo ir įnosių ligos) vieną kartą metuose. 

2. DOKUMENTAI IR LICENCIJOS 

Visi žirgai dalyvaujantys nacionaliniuose konkūruose privalo turėti galiojantį pasą (Nacionalinį arba FEI Passport / FEI 

Recognition card). Raiteliams bei žirgams dalyvaujantiems konkūruose, kuriuose kliūčių aukštis didesnis nei 80 cm 

reikalingos LŽSF licencijos. (Licencijos nereikalingos startuojant konkūruose Nr.1, 2, 7, 8) 

3. STARTŲ SKAIČIUS 
Vienam žirgui leidžiama startuoti 3 kartus per vieną varžybų dieną, jeigu startuojama tik konkūruose ne 

aukštesniuose nei 80 cm. Jeigu žirgas startuoja aukštesniuose konkūruose, leidžiama startuoti 2 kartus per vieną 

varžybų dieną. 

4. ELGESYS VARŽYBŲ TERITORIJOJE 

Šunų savininkai privalo savo augintinius laikyti pririštus ir neleisti jiems laisvai bėgioti varžybų teritorijoje, susirinkti 

jų išmatas. 

5. 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.  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bbb8b5d088a711e7a3c4a5eb10f04386
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bbb8b5d088a711e7a3c4a5eb10f04386


6. 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. 

7. Asmens duomenų Apsauga. Iš varžybų dalyvių yra renkami šie duomenys: Vardas, Pavardė, gimimo data, 

atstovaujamas sporto klubas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, -irgo duomenys bei savininko vardas, 

pavardė ir kita informacija, nurodyta paraiškoje. Paraiškos saugomos informacinėje sistemoje, kurioje vyksta 

paraiškų priėmimas 

7.1 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, kurie nenori, kad būtų filmuojami ar fotografuojami, 

turi įspėti varžybų organizatorius raštu iki varžybų pradžios. 

 

7. PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA IR DATA 

Visi raiteliai norintys dalyvauti varžybose, privalo paraiškas pateikti per  www.zawodykonne.com paraiškų teikimo 

sistemą:  iki 2021 birželio 11d. Kilus klausimams prašome kreiptis telefonu: +37063729411 Rugilė arba el.paštu: 

rugile.sudonyte@gmail.com 

. 

Dėmėsio! Už startus mokama grynaisiais varžybų metu

http://www.zawodykonne.com/
https://entry.equipe.com/


 
 

 
III. TVARKARAŠTIS 

ŠEŠTADIENIS (2021-06-12) 

NR KONKŪRAS LAIKAS ART. AUKŠTIS STARTO 

MOKESTIS 

1    Atvira klasė 9:00 Kuo tiksliau atjoti į laiko normą 50 cm 10 EUR 

2 2.1 Atvira klasė,  
2.2 poni klasė  Sekantis Kuo tiksliau atjoti į laiko normą 80 cm 10 EUR 

3 3.1 Atvira klasė,  
3.2. 4 metų žirgai Sekantis Art.274.1.5.5 Dviejų fazių konkūras, lentelė C 

antroje fazėje 
100 cm 15 EUR 

4 4.1 Atvira klasė,  
4.2  Jaunučiai Sekantis Art.238.2.1 Konkūras pagal laiką, lentelė A 110 cm 15 EUR 

5   Atvira klasė Sekantis Art 269.5 Akumuliatorius su džiokeriu 110-120 cm 20 EUR 

6 

,,VIKTORIJOS NAVICKIENĖS TAURĖ 

2021".   

6.1 Avira klasė  

6.2 Jauniai 

Sekantis 

Art.238.2.2 Konkūras su persirungimu, lentelė A 

130 cm 25 EUR 

7 ,,NAVICKŲ TAURĖ".ATVIRA KLASĖ sekantis Art. 238.2.2 Konkūras su persirungimu, lentelė A 135-140 cm 25 EUR 
 



DATA: 2021-06-12 
Laikas: 9:00 Atvira klasė 

Kuo tiksliau atjoti į laiko normą  

50 cm  

350 m/min 

 neribotas 

50% nuo surinktų starto mokesčių 

IV. KONKŪRAI 
Šeštadienis  Konkūras Nr: 1  

Artikulas: 
Kliūčių aukštis: 

Judėjimo greitis: 

Žirgų skaičius raiteliui: 

Piniginis prizas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkūras Nr: 2 
Artikulas: 
Kliūčių aukštis: 

Judėjimo greitis: 

Žirgų skaičius raiteliui: 

Piniginis prizas: 

Konkūras Nr: 3 
Artikulas: 
Kliūčių aukštis: 

Judėjimo greitis: 
Žirgų skaičius raiteliui: 

Piniginis prizas: 

Atvira klasė ir poni klasė 
Kuo tiksliau atjoti į laiko normą 

 80 cm  

350 m/min  

neribotas 

50% nuo surinktų starto mokesčių 

Laikas: sekantis 

Atvira klasė ir 4 metų žirgai 
Art.274.1.5.5 Dviejų fazių konkūras, lentelė C antroje fazėje 

100 cm 

 350 m/min  

neribotas 

200Eur. + 50% nuo surinktų starto mokesčių 

Laikas: sekantis 

Konkūras Nr: 4 
Artikulas: 
Kliūčių aukštis: 

Judėjimo greitis: 

Žirgų skaičius raiteliui: 

Piniginis prizas: 

Atvira klasė ir jaunučiai 
Art.238.2.1 Konkūras pagal laiką, lentelė A 

110 cm. 

 350 m/min 

 neribotas 

200Eur. +50% nuo surinktų starto mokesčių 

Laikas: sekantis 

Konkūras Nr: 5 
Artikulas: 
Kliūčių aukštis: 

Judėjimo greitis: 

Žirgų skaičius raiteliui: 

Piniginis prizas: 

Atvira klasė 
Art.269.5 Akumuliatorius su džiokeriu 

110-120cm. 

 350 m/min 

 neribotas 

300 EUR + 50% nuo surinktų starto mokesčių 

Laikas: sekantis 

Konkūras Nr: 6  
 
Artikulas: 
Kliūčių aukštis: 

Judėjimo greitis: 

Piniginis prizas: 

Viktorijos Navickienės Taurė 2021 
Atvira klasė ir jauniai 
Art.238.2.2 Konkūras su persirungimu, lentelė A 

135 cm. 

 350 m/min 

450 EUR + 50% nuo surinktų starto mokesčių 

Laikas: sekantis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

Laikas: sekantis 
Konkūras Nr: 7 
Artikulas: 
Kliūčių aukštis: 

Judėjimo greitis: 

Žirgų skaičius raiteliui: 

Piniginis prizas: 

Navickų Taurė 2021 
Art.238.2.2 Konkūras su persirungimu, lentelė A 

 135-140cm. 

 350 m/min. 

 neribotas 

600 EUR + 50% nuo surinktų starto mokesčių 

 

   


