
 

Zarasų žirgų sporto asociacijos organizuojamos ,,Zarasų miesto žirgų konkūrų varžybos 2019" 

2019m. liepos 21d. 12:00val.  

VIETA: Magučių stadionas, Zarasai.  

KONTAKTAI: asociacijos vadovė Laura Nastajūtė laura.nastajute@gmail.com tel nr.: +37064735260 

I.  

VARŽYBŲ NUOSTATAI  

1. Rungtys: konkūras 

2. Kvalifikaciniai reikalavimai. Startuose dalyvauti gali tik: 2.1. sveiki žirgai ir raiteliai, 

2.2. tik tie raiteliai kurie yra užsiregistravę dalyvauti el paštu bachmatu.zirgai@gmail.com ir sutinka 

su varžybų organizatorių reikalavimais. 

II. VARŽYBŲ TAISYKLĖS  

1. Varžybų dieną registracija vyks teisėjų tribūnoje, informuojant apie atvykimą į šventę (užregistruoti 

gali ir bičiulis) iki 12.30 val.  

2. Vienas žirgas negali startuoti daugiau nei trijuose konkūruose.  

3. Apranga (reikalavimai raiteliui):  

3.1. Apsauginio standartinio modelio saugumo standartus atitinkantis šalmas yra privalomas varžybų 

ir treniruočių metu varžybų vietoje.  

3.2. Raiteliams iki 16 m. privaloma apsauginė liemenė.  

3.3. Tvarkinga, varžybinė apranga.  

4. Inventorius turi būti geros kokybės ir pritaikytas žirgui. Neleistini parišimai, špruntai, slankiojantys 

pavadžiai.  

5. Visi veiksmai ar eilė veiksmų, kurie gali būti laikomi žiauriais yra draudžiami.  

6. Apdovanojimai vyksta pasibaigus rungčiai, pagerbiami visi dalyviai.  

7. Startai:  

7.1. Konkūro rungtis. Konkūro rungčių startinis mokestis 5 ir 10 eur.  

1.“Žiogų“ konkūras, atvira klasė, kliūčių aukštis iki 60cm. Švara + laikas. Šioje rungtyje aikštėje 

raiteliui gali padėti treneris.  

2 . Konkūras su jokeriu. Atvira klasė. Kliūčių aukštis iki 80cm, jokeris – 90cm. Švara + laikas.  



3. Zarasų miesto mero taurė. Atvira klasė. Kliūčių aukštis iki 100cm. Švara + laikas. Esant poreikiui 

startų rungtys ir laikas gali keistis priklausomai nuo varžybose dalyvauti užsiregistravusiųjų dalyvių, 

todėl prašome sekti papildomą informaciją prieš varžybas. Visose konkūrų rungtyse apdovanojamos 

trys prizinės vietos.  

III. BENDROJI INFORMACIJA  

1. Varžybų pradžia 2019m. liepos 21 d. 12:00 val.  

2. Registracija:  

2.1. Pateikti prašymus dalyvauti galima iki 2019m. liepos 19 d.  

2.2. Liepos 20 d. ir vėliau paraiškos nepriimamos ir dalyvauti varžybose negalima.  

2.3. Prašymai siunčiami el. pašto adresu: bachmatu.zirgai@gmail.com (teirautis) tel. Nr. +370 

64735260  

3. Varžybų organizatoriai turi teisę varžybų dieną nepriimti neužsiregistravusio dalyvio.  

IV. BENDROSIOS TAISYKLĖS  

1. Renginyje dalyvaujančių žirgų savininkai privalo užtikrinti teisės aktų reglamentuojančių gyvūnų 

sveikatą, ženklinimą ir registravimą reikalavimų vykdymą: žirgai privalo būti kliniškai sveiki, turi turėti 

bet kurios valstybės galiojantį arklio pasą, kuriame yra informaciją apie arklio tapatybę 

(mikroschemos, tatuiruotės, numeriai), jo sveikatos būklę ir atžymos apie visus Lietuvos 

Respublikoje reikalaujamus atlikti kraujo tyrimus bei skiepus.  

2. Organizacinio komiteto teisė:  

2.1. Organizacinis komitetas pasilieka išimtinę teisę, priklausomai nuo iškilusių naujų aplinkybių, 

varžybų metu ar prieš tai koreguoti ir dalinai keisti šias taisykles.  

2.2. Savininkų, varžybų dalyvių, arklių ir arklininkų registravimasis reiškia jų sutikimą su varžybų 

taisyklėmis ir kiekvienos jų dalių sąlygomis, ir aiškiai išreiškia sutikimą atleisti organizacinį komitetą 

nuo bet kokios atsakomybės už bet kokį nelaimingą atsitikimą ar bet kokio pobūdžio ligą, kurie gali 

paveikti šventės dalyvį, savininką, arklį, arklininką ar kitą nuosavybę, įskaitant, bet neapsiribojant 

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

3. Atsakomybė:  

3.1.Prieš savininkus, varžybų dalyvius, arklius ir arklininkus nei organizacinis komitetas, nei bet koks 

kitas asmuo, savanorystės principu dirbantis renginyje, nebus atsakingas už fizinę arba materialinę 

žalą, nelaimingus atsitikimus ar ligas, kuriuos gali patirti savininkai, varžybų dalyviai, arkliai ir 

arklininkai bet kokiomis aplinkybėmis, šventės zonos viduje ar už jos, nesvarbu, kada tokie kiltų – 

prieš šventę, šventės metu ar po šventės.  

3.2.Prieš trečiuosius asmenis Kiekvienas dalyvis, savininkas ar arklininkas bus visiškai atsakingas 

už bet kokią žalą, kurią jis/ji ar jo/jos arkliai ar kita nuosavybė gali sukelti tretiems asmenims prieš ar 

po šventės arba šventės metu, šventės zonoje ar už jos ribų.  

3.3. Visi prieštaravimai ar protestai turi būti raštiški, pasirašyti ir įteikti asociacijos valdantiesiems 

organams įnešant 20 Eur užstatą, kuris grąžinamas protesto ar pretenzijos patenkinimo atveju.  

3.4. Reklama: Varžybų dalyviai, savininkai ar arklininkai gali reklamuoti savo rėmėjus darydami 

užrašus ar logotipus ant savo rūbų, žirgų inventoriaus ar transporto priemonių. Bet kokia, kitokia 

reklama šventės zonoje (aikštelėje, trasoje) galima tik organizaciniam komitetui leidus. 

4. Rungčių trasos gruntas – žolė.  

Org. Komitetas ir renginio organizatoriai: Zarasų žirgų sporto asociacija.  

Varžybų rėmėjas: Zarasų rajono savivaldybė. 


