
 

 

 

 

 
 

„TRIJŲ KARALIŲ“ 

konkūrų šou 2018 

2018-01-13/14 d. 
Vazgaikiemis,  Prienų raj. 

 

  

 



 

 

1. VARŽYBŲ VIETA IR DATA:  

2017-01-13/14 d. Vazgaikiemis, Prienų raj. 

 

2. VARŽYBŲ VYKDYTOJAI: VŠĮ „Jojimo varžybų organizacija“ & VŠĮ "Hobby horse" 

 

3. PROGRAMA: 

2018-01-13d (šeštadienis). Pradžia 09 :00val 

I konkūras. Atvira klasė . Art.: 238.2.1.  

Kliūčių aukštis iki 80 cm. 

Starto mokestis 18 eur. 

Apdovanojama penkios prizinės vietos dovanomis, piniginiu prizu. 

 

II konkūras. Atvira klasė. Art.: 238.2.1.  

Kliūčių aukštis iki 100 cm. 

Apdovanojama penkios prizinės vietos dovanomis, piniginiu prizu. 

Starto mokestis 18,00 eur 

 
 
III konkūras. „AMAZONIŲ KONKŪRAS“ 

(dalyvauja tik dailiosios lyties atstovės).   

Kliūčių aukštis 100/120cm. Konkūras vykdomas, vadovaujantis FEI taisyklių 

Art.Nr.238.2.2;245.3- su vienu greičio persirungimu, neišjojus iš aikštės. I persirungimą 

patenka tos raitelės, kurios pagrindinį maršrutą įveikia be klaidų ir neviršija kontrolinio 

laiko normatyvo. 

Jei nė viena dalyvė nepatenka į persirungimą, turnyrinė lentelė užpildoma pagal baudos 

taškus ir laiką pagrindiniame maršrute. 

Apdovanojama penkios prizinės vietos . 

Starto mokestis 20,00 eur 

 

IV konkūras. Atvira klasė.  

Art.: 274.5.6. Kliūčių aukštis iki 120 cm. Penkis geriausius rezultatus parodę raiteliai – 

vyrai, iškovoja vietas  vyrų komandoje konkūrui Nr.VI(atsisakius kuriam nors, jo 

komandoje vietą užima šeštojo“vyriško“rezultato savininkas ir t.t.). Apdovanojama 

penkios prizinės vietos. Starto mokestis 20,00 eur  

Vakaronė 

 

 

 

 

 



 

 

2018-01-14d (sekmadienis). Pradžia 09:00val 

V konkūras. Atvira klasė. Akumuliatorius su Jokeriu(dvi užskaitos). 

Kliūčių aukštis:  

I-oje užskaitoje iki 100cm (Jokeris 110 cm) ;  

II-oje užskaitoje -  iki 120cm (Jokeris 130cm). 

Apdovanojama kiekvienos užskaitos penkios prizinės vietos. 

Starto mokestis 20,00 eur 

 

 

VI konkūras.Komandinis konkūras „SHE versus HE“ 

Komandų sudėtys: trys geriausius rezultatus pasiekusios merginos „Amazonių konkūre“ 

bei dvi komandos kapitono delegatės  ir penki vaikinai geriausią rezultatą pasiekę konkūre 

Nr IV. Keturi dalyviai yra įskaitiniai, lygiavos atveju persirungia po vieną iš komandos 

narių, kuriuos paskiria komandų kapitonai.  Kliūčių aukštis 120 cm. Apdovanojama 

komanda nugalėtoja. 

Apdovanojami raitelių grumai. 

Starto mokesčio nėra. 

 

VII konkūras. „Trijų Karalių Taurė“.  

 

Art.:238.2.2. Kliūčių aukštis 130cm (persirungime iki 140cm).  

Apdovanojama penkios prizinės vietos.  

Starto mokestis 25,00 eur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. VARŽYBŲ NUOSTATAI: 

1. Dalyvavimo sąlygos: 

 Tuo pačiu žirgu gali startuoti daugiau nei vienas raitelis viename ar keliuose 

konkūruose, (bet ne daugiau kaip trys konkūrai vienam žirgui per vieną varžybų 

dieną) 

 Raiteliai iki 16 m amžiaus privalo dėvėti apsauginę liemenę. 

 Starto mokesčiai mokami vietoje 

 Be konkurencijos startuoti neleidžiama. 

2. Apdovanojimai: 

 Apdovanojamos 5 prizinės vietos 

 Piniginis prizinis fondas išmokamas vietoje. 

 Raiteliai apdovanojami piniginiu prizu, taurėmis, diplomais,  dovanomis 

 Žirgai apdovanojami rozetėmis 

3. Paraiškos 

 Paraiškas siųsti iki sausio 10 dienos 17:00 val adresu:  

alvija.grazulyte@gmail.com, dėl paraiškų kreiptis tel.:+370 623 11250 (Alvija) 

 papildoma info tel.: +370 646 16212 (Regina) arba regagraz@gmail.com 

4. Veterinariniai reikalavimai: 

 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 (cogins test), DAURINE, GLANDERS-vieną kart metuose. 

 

5. ATSAKOMYBĖ 

 Organizatoriai 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 ir kitam turtui (įskaitant 

vagystes ar nuostolius) taip pat nebus organizacinio komiteto 

atsakomybėje. Rekomenduojame nuo minėtų faktorių apsidrausti, o 

savo turtą saugoti 

 

6. ORGANIZATORIAUS TEISĖ:  

 Organizatorius pasilieka išimtinę teisę, suderinęs su Teisėjais, priklausomai nuo 

aplinkybių, varžybų metu ar prieš tai, keist ar dalinai keisti šiuos nuostatus 

 Varžybų dalyvių užregistravimas reiškia jų sutikimą su varžybų nuostatų ir 

kiekvienos jų dalių sąlygomis, ir aiškiai išreiškia sutikimą atleisti Organizatorių 

nuo bet kokios atsakomybės už bet kokį nelaimingą atsitikimą ar bet kokio 

pobūdžio ligą, kurie gali paveikti varžybų dalyvį ar kitą nuosavybę, įskaitant, bet 

neapsiribojant, vagystes, kitus praradimus, tiek varžybų metu, tiek ir kitu laiku. 

 Iki varžybų ar varžybų metu iškilusius klausimus, nenumatytus šiuose 

nuostatuose, spręs varžybų Organizatorius kartu su teisėjais, vadovaudamiesi 

FEI konkūrų varžybų nuostatais ir turima tokių varžybų vykdymo patirtimi 

 



 

 

 

7.  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. 

 

 

8. VARŽYBŲ TEISĖJAI IR KOMANDA: 

Varžybų laikmatis: 

Alge Timing – Timy3-WP 

http://equipro.lt/ 

 

Varžybų komanda -  

visas būrys pačių geriausių DRAUGŲ! 

 

9. KITA INFORMACIJA: 

Gardų nuoma: 

35,00 Eur visoms varžyboms – angare šalia hipodromo, 

40,00 Eur visoms varžyboms – arklidėse 

Už gardus mokant varžybų vietoje +5 eurai kiekvienam gardui. 

REKVIZITAI apmokėjimams: 

VŠĮ "Visuomenės harmonizavimo parkas" 

Įm.k.300662117 

Sąsk.Nr. LT437044060006045916  

AB SEB bankas 

Gardų kiekis ribotas, todėl organizatoriai pasilieka teisę suteikti gardus tiems, kurie atsiųs 

tvarkingas ir laiku užpildytas gardų rezervacijos paraiškas bei laiku atliks apmokėjimą už 

gardus. Gardus rezervuotis iki sausio 8d. 

Gardų rezervacija priimama: https://docs.google.com/forms/d/1idMNja8EmKvU-

Ngd8Xl3pWV5L2HGTGbTs3MFNkULkIw/edit 

Daugiau informacijos:  +370 (670) 48 845  (Rūta) 

Elektros pajungimas žirginiam transportui visoms varžyboms - 10.00 Eur 

Dėl nakvynės kreiptis tel.: +370 615 05188; el.paštas info@harmonypark.lt; 

https://docs.google.com/forms/d/1idMNja8EmKvU-Ngd8Xl3pWV5L2HGTGbTs3MFNkULkIw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1idMNja8EmKvU-Ngd8Xl3pWV5L2HGTGbTs3MFNkULkIw/edit
mailto:info@harmonypark.lt

