Dailiojo jojimo šventė
PROGRAMA IR NUOSTATAI
Bendoriai, Vilniaus raj.
2020 m. lapkričio 7 d.

Organizatoriai:

PROGRAMA:
2020-11-07 d. Šeštadienis.
Varžybų pradžia 09:00
Rungtis nr. 1 Testas P-4. 1 užskaita – vaikai iki 14 m., 2 užskaita – atvira klasė.
Rungtis nr. 2 Testas E-5. 1 užskaita – vaikai iki 14 m., 2 užskaita – atvira klasė.

Nuostatai:
1. Techninės sąlygos:




Varžybos vykdomos lauko aikštėje.
Varžybų aikštė: smėlis – išmatavimai 40x20m;
Paraiškos teikiamos per Zawodykonne.com iki lapkričio 5 d.

2. Mokesčiai:


Starto mokestis – 15 Eur už vieną startą.

3. Reikalavimai varžybų dalyviams:









Dalyviai turi dėvėti tvarkingą jojimo aprangą, privalomas baltas pobalnis, šviesios jojimo kelnės,
pirštinės.
Privalomas užsegtas šalmas.
Stekas leidžiamas, pentinai neprivalomi. Tik paprastos kamanos.
P-4 teste leidžiami parišimai.
Dalyvių skaičius nėra ribojamas.
Vaikų užskaitoje gali dalyvauti vaikai iki 14 m. imtinai.
Vaikai varžybose dalyvauja tik su tėvų sutikimu. Už vaikus, dalyvaujančius varžybose, atsako jų
tėvai ir treneriai.
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
Respublikoje jojimo sporto varžybose reikalaujamus atliktus kraujo tyrimus, bei yra atžymos apie
tvarkingai ir laiku padarytus reikalaujamus skiepus.



Varžybų dalyviai, siųsdami paraišką varžyboms, patvirtina, kad yra pilnai susipažinę su visomis
varžybų organizatoriaus taikomomis sąlygomis, vidaus taisyklėmis ir pasižada jų laikytis.

4. Apdovanojimai:





Rungtyje nr. 1, vaikų užskaitoje apdovanojami visi dalyviai, apdovanojimas vykdomas be žirgų.
Kitose užskaitose apdovanojimai vykdomi su žirgais (neišjojus į apdovanojimą, piniginis prizas
neišmokamas). Piniginiais ir/ar daiktiniais prizais apdovanojami 25% užskaitos dalyvių.
Prašome pasirūpinti, kad su savimi turėtumėte asmens dokumentą.
Visi prizininkai į apdovanojimų ceremoniją privalo atvykti dėvintys tvarkingą varžybinę uniformą.

5. Dėl paskelbto karantino:





Varžybos bus vykdomos vadovaujantis LR vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais,
užtikrinant tai, varžybos vykdomos be žiūrovų. Privaloma dėvėti apsaugines kaukes. Asmenų
kuriems pasireiškę viršutinių kvėpavimo takų ligų simptomai ar serga lėtinėmis ligomis, prašome
renginyje nesilankyti. Dalyviai privalo užtikrinti kartu atvykstančių asmenų veiksmus.
Kiekvieną dalyvį gali lydėti ne daugiau nei 2 asmenys.
Visiems atvykusiems privaloma registruotis pagal vietoje pateiktas instrukcijas.

6. 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.

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. Smulkesnė informacija :
+370 633 89 393 Marijonas Raila

