
LAAA erž ilų, kumelių ir kumeliukų 
finaliniai vertinimai 2020 

2020 m. spalio 3-4 d., Bendoriai, Vilniaus raj.  

 

1. Programa 

Spalio 2 d. Penktadienis 

Nuo 12 val. Atvykimas 

Spalio 3 d. Šeštadienis 

10:00 Žirgų matavimas, indentifikavimas 

10:00 Eksterjero, žingsnio, riščios vertinimas ant kietos dangos 

12:30-13:30 Pietų pertrauka 

15:00 Galimybė žirgui susipažinti su maniežu (8 min žirgui) 

Spalio 4 d. Sekmadienis 

9:00 Kumeliukų vertinimas 

12:00-13:00 Pietų pertrauka 

13:00 Kumeliukų apdovanojimai 

13:30 Eržilų ir kumelių judesių vertinimas ir šokdinimas laisvėje 

Pusė valandos po pabaigos – Apdovanojimai, mugė 

2. Vertinimo principai: 

Kumeliukų vertinimas 

Vertinami gimę 2020 metais.  

Visi kumeliukai privalo būti sveiki, suženklinti ir įregistruoti. 

Vertinimui žirgą pristato savininkas ar jo paskirtas asmuo. 

Kumeliukai pristatomi su motinomis. Žirgai privalo būti švarūs ir tvarkingomis 

kanopomis. 

Apdovanojami 3 geriausi eržiliukai ir kumelaitės piniginiais ir daiktiniais prizais. 

Piniginės išmokos mokamos tik Lietuvos jojamųjų žirgų savininkams. 



Eržilų ir kumelių vertinimas 

Kategorijos: 3-mečiai ir jaunesni eržilai, 3-metės ir jaunesnės kumelės, 4-mečiai ir 

vyresni eržilai, 4-metės ir vyresnės kumelės. Kiekvienoje kategorijoje apdovanojami 3 geriausi 

žirgai piniginiais ir daiktiniais prizais. Piniginės išmokos mokamos tik Lietuvos jojamųjų žirgų 

savininkams. 

Visi žirgai privalo būti sveiki, suženklinti, turėti pasus su visomis privalomis žymomis. 

Pristatymo metu žirgai turi būti švarūs ir tvarkingomis kanopomis. 

Savininkas užtikrina galimybe saugiai išmatuoti žirgą. 

Vertinimui žirgą pristato savininkas ar jo paskirtas asmuo. 

Šokdinimą laisvėje vykdo organizatorių komanda. 

Prizinis fondas: 

Piniginės išmokos mokamos tik Lietuvos Jojamųjų žirgų savininkams. 

Kategorija I vieta II vieta III vieta 

2020 m. gim. eržiliukai 100 70 50 

2020 m. gim. kumelaitės 100 70 50 

3-mečiai ir jaunesni eržilai 100 70 50 

3-metės ir jaunesnės kumelės 100 70 50 

4-mečiai ir vyresni eržilai 100 70 50 

4-metės ir vyresnės kumelės 100 70 50 

Vertinimo komisija: 

Gediminas Pilipavičius – pirmininkas 

Arūnas Jurgaitis 

Henrikas Martuzevičius 

Viktoras Urbonas 

Papildoma informacija: 

Sekretorius – Marijonas Raila 

Vertinimas atliekamas nemokamai. 

Vykdytojas: Ūkininkas Almutis Raila. Adr. Žirgyno g. 3, Bendorių k., Vilniaus raj. 

Daugiau informacijos: Gediminas Pilipavičius, el.p. laaa.kilmesknyga@gmail.com 

mailto:laaa.kilmesknyga@gmail.com

