
Važiavimo kinkiniais varžybos - bandymai 
PROGRAMA IR NUOSTATAI 
Vazgaikiemis, Prienų  raj.,  

2019 m. birželio 2  d. 

Organizatoriai: 

    

PROGRAMA: 
2019-06-02 d. Sekmadienis. 
10:00 Maniežinos važiavimas 

15:00 Kliūtinis važiavimas 

Apdovanojimai 20 min po paskutinio dalyvio finišo. 

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

todėl prašome visų dalyvių būti dėmesingais ir varžybų metu sekti teisėjų skelbiamą informaciją. 

Nuostatai: 
1. Techninės sąlygos: 
 Varžybų, apšilimo aikštė – smėlis; 

 Paraiškas apie dalyvavimą siųsti el.p. marijonas.raila@gmail.com iki gegužės 30 d. 

2. Mokesčiai: 
 Starto mokesčio varžybose nėra. 

 Gardų rezervacija: https://docs.google.com/forms/d/1IHaRtA8u4UQr8KJlVWl10b-

nwMkVtIJRaM4VHDKkqho/edit. Daugiau informacijos: equestrian@harmonypark.lt, 
+37067048845 

3. Reikalavimai varžybų dalyviams: 
 Varžybose licenzijos neprivalomos. 

 Varžybų dalyviai privalo laikytis FEI 2019 m. važiavimo kinkiniais taisyklių. 

 Vaikai (12-16m.) varžybose dalyvauja tik su tėvų sutikimu. Už vaikus (12-16 m.), dalyvaujančius 

varžybose, atsako jų tėvai ir treneriai. 

4. Veterinariniai reikalavimai: 
 Varžybose leidžiama startuoti, jei žirgas turi bet kurios valstybės galiojantį nacionalinį ar FEI žirgo 

pasą ir/ar FEI Atpažinimo kortelę (FEI Recognition Card) jame yra atžymos apie visus Lietuvos 
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Respublikoje jojimo sporto varžybose reikalaujamus atliktus kraujo tyrimus, bei yra atžymos apie 

tvarkingai ir laiku padarytus reikalaujamus skiepus. 

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

pareikalauti pateikti veterinarijos gydytojas varžybų vietoje. 

5. Dalyvavimo sąlygos: 
 Maniežinio važiavimo testai: vienkinkių žirgų, ponių kat. – 1*B (lengvas), 3*B HP1 (sunkus), porų 

kat. – 3*B HP2. Maniežinio važiavimo testai (nuoroda).  

 Galima dalyvauti tiek maniežiniame, tiek kliūtiniame važiavime atskirai (varžomasi tik dėl 

rungties prizų). 

 Kliūtinis važiavimas vykdomas su kroso elementais (kroso atkarpa ir 2 kliūtys). 

 Vykdytojas turi teisę keisti programą ir paskelbti apie pakeitimus. 

6. Apdovanojimai: 
 Kiekvienoje rungtyje 3 prizinės vietos apdovanojamos daiktiniais prizais. 

 Apdovanojama piniginiais ir/ar daiktiniais prizais. Piniginis prizas kategorijose: I vieta – 50€, II 

vieta – 30€, III vieta – 20€. 

 Prašome pasirūpinti, kad su savimi turėtumėte asmens dokumentą. 

7. Atsakomybė:  
 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. 

8. Smulkesnė informacija: 
+370 687 80 160 Almutis Raila 

+370 633 89 393 Marijonas Raila 
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