
 

Propozycje krajowych zawodów w WKKW 
o Puchar Gminy Jaszuny – 2014 r. 

 

Data 26-28 września 2014  

Miejsce ,,Aukštupys‘‘ Jaszuny, rej. Solecznicki , Litwa 

Poziom zawodów: LL, L, V – P, CNC* 

Organizatorzy 
 LITEWSKA FEDERACJA WKKW 
KLUB JEŹDZIECKI,,MUSTANGAS“ 
GOSPODARSTWO ,,AUKŠTUPYS“ 

Komitet organizacyjny 
Przewodniczący: Vytenis Perkauskas +37061543664 
Administrator zawodów: Alina Michnevic +37068612900 
Dyrektor zawodów: Albertas Šmitas +37062215946 
Biuro zawodów: Regina Gražuliene +37064616212 

Komisja sędziowska 
Sędzia główny Svetlana Snarskiene 
Sędzia próby ujeżdżenia Gražvydas Dzindzilieta +37061466188 
Gospodarz toru Albertas Šmitas tel. +37062215946 
Sędzia próby skoków 
Vytautas Poznanskis 
Gospodarz toru skoki Gražvydas Dzindzilieta, Vytautas Poznanskis 
Delegat techniczny Jonas Chaleckas +37068743909 
Przewodniczący komisji odwoławczej Pranas Šilalis 
Komisja odwoławcza Vytenis Perkauskas, Albertas Šmitas, Jonas Chaleckas 
Kierownik stajni Kotryna Meilute tel. +37060619488 i Migle Bumbulyte 
Komisarze Vytenis Perkauskas, Kotryna Meilute, Migle Bumbulyte 
Lekarz weterynarii zawodów Dalia Kujeliene 
Komitet organizacyjny i Komisja sędziowska są odpowiedzialni za organizację i realizację 
zawodów, oraz zastrzegają sobie prawo do zmiany programu zawodów. 

Informacje podstawowe: 
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z: 
- Przepisami Litewskiej Federacji WKKW dotyczącymi zawodów 
- Przepisami Litewskiej Federacji WKKW dotyczącymi ujeżdżenia 
 
Koń, uczestniczący w klasie LL WKKW, ma prawo na dodatkowy start w próbie 
ujeżdżeniowej i skokowej ,,Pucharu Jaszun“. 
 

Warunki techniczne 
 
 
 

Ujeżdżenie Warunki 

Czworobok 20x60, trawa 

Rozprężalnia 20x60, trawa 

Programy Programy dostępne na www.nitf.lt  

LL i L 
http://www.njtf.lt/uploads/2/5/3/2/2532358/lengvas_lygis_en.pdf 
http://www.njtf.lt/uploads/2/5/3/2/2532358/maniezo_forma_lengvas_njtf_nv.pdf 
 

V (P) 
http://www.njtf.lt/uploads/2/5/3/2/2532358/maniezo_forma_vidutinis_njtf.pdf 
 

http://www.nitf.lt/


CNC* FEI 2009  CIC1/CCI1 A 

Próba terenowa CNC* V L LL 

Tempo 500-520 m/min 490-510 m/min 470-490 m/min 450-470 m/min 

Dystans 2800-3400 m 2400-3000 m 1800-2300 m 1200-1500 m 

Max. liczba przeszkód 25 20 15 10 

Max. liczba skoków 32 24 18 12 

Max. wysokość przeszkód 110 cm 100 cm 90 cm 80 cm 

Max. wysokość hyrdy  130 cm 120 cm 110 cm 100 cm 
Max. szerokość w 
najwyższym 
punkcie 
przeszkody 

140 cm 110 cm 100 cm 80 cm 

Max. szerokość 
dolnej części 
przeszkody 

210 cm 180 cm 150 cm 120 cm 

Max szerokość rowu  180 cm 180 cm 120 cm 100 cm 

Max.  zeskok 160 cm 140 cm 120 cm 100 cm 

Próba skoków     

Wysokość przeszkód 115 cm 110 cm 95 cm 70 cm 

Dystans 600 m 500 m 400 m 300 m 

Tempo 350 m/min 300 m/min 300 m/min 250 m/min 

Max. ilość skoków 13 12 12 10 

 

Kwalifikacje: 
Minimalny wiek zawodnika – 14 lat. Minimalny wiek konia 5 lat, w klasie LL – 4 lata.  
Obowiązują kwalifikacje potwierdzone przez Litewską Federację WKKW. Start bez 
kwalifikacji nie jest możliwy, a po wyjściu na jaw w czasie lub po zakończeniu zawodów 
para zostanie wykreślona z wyników. Liczba koni startujących pod jednym zawodnikiem 
– nieograniczona. Ilość zawodników – nieograniczona.  
limitowana. 

Zgłoszenia: 
1. System zgłoszeń jest otwarty do 20 września 2014 roku, godz. 18:00 
2. Zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy reggra@mail.ru 
3. Informacja na stronie www.njtf.lt 
4. Formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie 
http://www.njtf.lt/uploads/2/5/3/2/2532358/paraiska_.xls 

Opłaty: 
Opłaty dotyczą startu konia, 1 Lt ≈ 1,25 PLN 
LL - 70 LT (20 €) 
L - 90 LT (25 €) 
V - 120 LT (35 €) 
CNC1*- 150 LT (45 €) 
 
Opłaty można wnieść na miejscu. Zgłoszenie po terminie nie będą przyjmowane. 
Uczestnicy zawodów WKKW zostaną dopuszczeni do wspólnego konkursu „Puchar 
Jaszun) w skokach po uiszczeniu dodatkowej opłaty 20 LT (6 €). Konkurs bez rozgrywki.  

Konie: 
1. Rezerwacja boksów nr: +37062215946 (prosimy o zaznaczenie w zgłoszeniu). 
2. Cena boksu: 120 Lt (35€) ( za wszystkie dni zawodów, ze ściółką, bez paszy) 
3. Cena czyszczenia boksu: 30 Lt (10 €). 
4. Opłata za czyszczenie boksu jest zwracana w razie zostawienia po sobie czystych 
boksów. 



5. Ilość boksów ograniczona. 

Oferta pobytu: 
Informacja o noclegu pod nr.: +3706 1543 664 Vytenis. 

Transport: 
Nie jest organizowany. 

Sprawy weterynaryjne: 
27 września o 7.45 godz. przegląd koni. Paszporty krajowe lub międzynarodowe, z 
wpisami o szczepieniach ochronnych przeciwko grypie koni i badaniach krwi zgodnych z 
wymaganiami litewskich przepisów weterynaryjnych.  

Ograniczanie odpowiedzialności: 
Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i kradzieże powstałe w trakcie zawodów. 
Komitet Organizacyjny nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i 
zachorowań trenera, zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, 
zniszczeń, pożarów i innych wydarzeń. 

Ubezpieczenie: 
Zawodnicy i właściciele odpowiadają osobiście za zniszczenia w stosunku do 
osób trzecich, spowodowane przez nich samych, ich pracowników lub ich konie. Dlatego 
zalecane jest zawarcie stosownego pełnego ubezpieczenia na czas udziału w zawodach. 

Program zawodów: 
Data Godzina  

26.09.2014  9:00 Otwarte stajnie, rejestracja uczestników 

 14:00 Otwarte trasy krosu 

27.09.2014   7:45 Komisyjny przegląd koni 

 10:00 Pierwszy start w próbie ujeżdżenia: LL, L, V, CNC* 

 10:45 Pierwszy start w próbie skoków: LL, L, V, CNC*. Lista startowa 
próby skoków zawodników wkkw i skoków, jest wspólna, 
zawodnicy wkkw będą traktowani priorytetowo, z 
pierwszeństwem startu, gdy po ujeżdżeniu będą gotowi do 
skoków.  

 20:00 Wieczornica 

28.09.2014 11:00 Próba terenowa LL, L, V, CNC* 

  Ceremonia dekoracji 40 minut po starcie ostatniego zawodnika.  

 
 
 

Podział nagród: 
 
Dyplomy dla pięciu najlepszych par w każdej klasie. Cenne nagrody rzeczowe dla 
pierwszych trzech zawodników w każdej klasie. Puchary dla zwycięzców.  
Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do zmiany programu zawodów oraz 
propozycji. 


