
 

 

 

 

                                                 

                                           

                                PALANGOS TAURĖ 2021 
                                  2021-06-26d.Palanga,  

                                      

Varžybų pradžia 10:00 val. 

BENDROJI INFORMACIJA 

1. ORGANIZATORIUS 
JSK”Happy Horse” 
Susisiekti su organizatoriumi: +370 677 22155 (Mantas) 

2. VIETA IR DATA 
2021m. Birželio 26 d. 
Vytauto gatvė 16,  Palanga 

3. OFICIALŪS ASMENYS 
Teisėja: Regina Gražulienė;  Inga Mikelsone (LV), Gintarė Šakytė 
Varžybų dizaineris: Ivo Mikelson(LV) 
Varžybų sekretorius:   Justas Veidmonas .tel. nr.: 860481918 

4. TECHNINĖS SĄLYGOS 

Aikštė 60x80 

Aikštės gruntas: žolė (žolė auga ant juodžemio maišyto su smėliu, tad gruntas tikrai minkštas) 

NUOSTATAI 
1. DALYVAVIMO SĄLYGOS 
• Vienas žirgas gali startuoti tris kartus per dieną su vienu ar daugiau raitelių  

  • Be konkurencijos galima startuoti visuose konkūruose. 

• Tvarkinga raitelio apranga, apsauginis šalmas yra privalomas kiekvienam dalyviui. 

  • Netoleruojamas bet koks žiaurus elgesys su žirgu. 

2. VETERINARINIAI REIKALAVIMAI 

Visi 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 (coginstest), DAURINE, GLANDERS-vieną kart metuose. 

3. ATSAKOMYBĖ 

Organizacinis komitetas ir komiteto nariai neprisiima jokios atsakomybės dėl materialinės ar fizinės žalos, 

nelaimingų atsitikimų ar ligos, su kuria susidūrė savininkai, sportininkai ar grūmai, 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. Savininkų, varžybų dalyvių, arklių ir 

arklininkų registravimasis reiškia jų sutikimą su varžybų nuostatų ir kiekvienos jų dalių 



sąlygomis, ir aiškiai išreiškia sutikimą atleisti Organizatorius nuo bet kokios atsakomybės už bet kokį nelaimingą 

atsitikimą ar bet kokio pobūdžio ligą, kurie gali paveikti varžybų dalyvį, savininką, arklį, arklininką ar kitą 

nuosavybę, įskaitant, bet neapsiribojant vagystėmis, kitais praradimais, tiek varžybų metu, tiek ir kitu laiku. 

Asmenys atvykę į varžybas su šunimis  turi užtikrinti, kad varžybų vietoje šunys būtų vedžiojami prisegti prie 

pavadžio ir su antsnukiais. 

4. 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. 

 

6. KITOS PASTABOS 

Organizacinis komitetas pasilieka teisę keisti šiuos nuostatus iškilus nenumatytoms aplinkybėms ar force 

majeur. Apie bet kokius pakeitimus sportininkai ir oficialūs asmenys informuojami kaip galima greičiau.  

Šunys turi būti su pavadėliu viso renginio metu.  

7. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 

7.1. Iš varžybų dalyvių yra renkami šie duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, atstovaujamas sporto klubas, 

telefono nr., el. Pašto adresas, žirgo duomenys bei sąvininko vardas, pavardė ir kita informacija, nurodyta 

paraiškoje. Paraiškos saugomos informacinėje sistemoje, už duomenų saugojią atsakinga internetinį puslapį, 

kuriame vyksta paraiškų priėmimas, prižiūrinti įmonė. 

7.2. Varžybų metu dalyviai ir svečiai gali būti filmuojami ir fotografuojami. Video medžiaga ir nuotraukos gali 

būti naudojamos renginio ir nugalėtojų viešinimui internete, internetiniame tinklalapyje, spaudoje. 

Videomedžiaga ir nuotraukos saugomos pas varžybų organizatorių. Dalyviai, kurienenori, kad būtų filmuojami 

ar fotografuojami, turi įspėti varžybų organizatorius raštu iki varžybų pradžios. 

 
 

II. PARAIŠKOS  

• PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA IR DATA 

Visos paraiškos turi būti pateiktos per www.zawodykonne.com sistemą. Kilus klausimams dėl paraiškų prašome 

kreiptis Gintarė Šakytė +37062704038 

 

Siųsdami paraiškas raiteliai sutinka su varžybų taisyklėmis bei nuostatais. 

• PARAIŠKOS TURI BŪTI TEIKIAMOS: 

Paskutinė paraiškų teikimo data: 2021-06-24 d. 

Paskutinė pakeitimų data: 2021-06-25 d. 

IV. STARTO MOKESČIAI. Starto mokesčiai mokami vietoje. 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Konkūras Nr: 1 „DEBIUTANTŲ KONKŪRAS“ ,  Art.: 238.2.1.                

Dalyvauja: atvira klasė.  

I užskaita - kryžiukai (apdovanojami be baudos taškų finišavę duetai) 

II užskaita - 60 cm.  

Starto mokestis 15 eur. 

Apdovanojimai: apdovanojama 5 prizinės vietos (daiktiniai prizai). 

 



Konkūras Nr. 2. ATVIRA KLASĖ. Art.: 274.2.5; 

Kliūčių aukštis iki 80cm 

I užskaita – vaikai (Vaikų amžius iki 14metų imtinai) 

II užskaita - atvira klasė 

Starto mokestis 15 eur. 

  Apdovanojimai: 60€-50€-40€-35€-30€ 

 

Konkūras Nr. 3.  „AKUMULIATORIUS SU JOKERIU“. Art.: 239.5. 

Kliūčių aukštis iki 100cm 

Starto mokestis 20€ 

  Apdovanojimai: 200€-150€-100€-70€-50€ 

 

 

Konkūras Nr. 4. "SPEED AND MUSIC”. Art.: 239 (lentelė C) 

Kliūčių aukštis 110 cm 

Starto mokestis 20 eur. 

   Apdovanojimai: 300€-200€-150€-100€-50€ 

 

 

Konkūras Nr. 5. “PALANGOS TAURĖ 2021”. Art.: 238.2.2. 

Kliūčių aukštis 120cm 

Starto mokestis 25€ 

  Apdovanojimai: 600€-400€-300€-200€-100€ 

 

 

 

JSK”Happy Horse” 

Varžybų organizatoriai turi teisę koreguoti varžybų programą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 


