LIETUVOS KONKŪRŲ ŽIEMOS ČEMPIONATAS
2019
2019 m. kovo 22-24 d., Jojimo sporto klubas “Audruvis”, Joniškio raj., Lietuva

INFORMACIJA DALYVIAMS
Brangūs sportininkai,
Sveiki atvykę į LIETUVOS KONKŪRŲ ŽIEMOS ČEMPIONATĄ! Džiaugiamės matydami Jus čia ir linkime malonių
įspūdžių bei įdomios kovos per ateinančias tris dienas. Žemiau rasite informaciją, kuri Jums gali praversti.
Atvykimas:

Maitinimas:

Atvykus prašome kreiptis į sekretoriatą:
 Atnešti žirgo pasą veterinariniam patikrinimui (ketvirtadienį
iki 21val.)
 Sumokėti starto mokesčius (buhalterijoje – viešbutyje)
 Sumokėti gardo mokesčius (buhalterijoje – viešbutyje)
 Sumokėti už šieną, pjuvenas ar elektrą, jei jų pageidaujate.

Restoranas varžybų vietoje veiks kovo 22-24d. nuo 9val. ryto iki
22val. vakaro.

Sekretoriato darbo laikas:
Penktadienis: 1 valanda iki varžybų
Šeštadienis: 1 valanda iki varžybų
Sekmadienis: 1 valanda iki varžybų

Žirgų treniravimas:
Žirgus treniruoti leidžiama tik varžybų ir apšilimo aikštėse žemiau
nurodytu laiku. Ganyti, vedžioti leidžiama tik erdvėse greta
arklidžių ir apšilimo aikštės, kur žirgus gali nuolatos stebėti
stiuardai.

Prizai:
Prizinis fondas išmokamas buhalterijoje. Kai kurių rungčių
prizininkai taip pat apdovanojami daiktiniais prizais.

Buhalterija:
Penktadienis: nuo varžybų pradžios iki 17:00
Šeštadienis: nuo varžybų pradžios iki 17:00
Sekmadienis: nuo varžybų pradžios ir viena valandą po varžybų.

Žirgų starto numeriai:
Visi dalyvaujantys žirgai turi būti aiškiai pažymėti numeriu
VISUOMET kai yra išvedami iš gardo – startuojant, treniruojant,
vedžiojant, maudant, ganant ir t.t. Sportininkai yra atsakingi už
starto numeriuko įsigijimą.

Šieno ir šiaudų atsiėmimas:
Prašome skambinti +37062852750 (Audrius). Nuo 07:30 iki 18:00.
(Šienas, šiaudai duodami tik susimokėjus)

Banketas vyks šeštadienio vakarą Medžiotojų name nuo 21:30
val. Dalyvauti kviečiami raiteliai, treneriai, žirgų savininkai ir
jaunųjų raitelių tėvai. Muziką, šokius bei gerą nuotaiką užtikrina
renginių vedėjas Mantas Palubeckas ir varžybų direktorius
Kristupas Petraitis.

Įvairūs:
Rūkyti arklidžių teritorijoje griežtai DRAUDŽIAMA!
Pašaliniams vaikščioti pagrindinėje arklidėje DRAUDŽIAMA!
Prašome vežti mėšlą tik į tam skirtą pažymėtą vietą.
Prašome palaikyti švarą po savo žirgų aikštėse ir teritorijoje.
Šunys varžybų teritorijoje neleidžiami.
Žirgų transporto parkavimas – tik tam skirtoje vietoje.

AIKŠTYNO IR ARKLIDŽIŲ DARBO VALANDOS:
Arklidės atidarytos:
Ketvirtadienį: 10:00-22:00
Penktadienį: 6:00-22:00
Šeštadienį: 6:00-22:00
Sekmadienį: 6:00-20:00

Varžybų aikštė:
Ketvirtadienis: 10:30-18:00
Penktadienį: Treniruotis draudžiama
Šeštadienį: Treniruotis draudžiama
Sekmadienį: Treniruotis draudžiama

Apšilimo aikštė:
Ketvirtadienis: 10:30-21:00
Penktadienį: 6:00-21:00
Šeštadienį: 6:00-21:00
Sekmadienį: 6:00-21:00

PRAŠOME NEVAIKYTI žirgų varžybų ir treniruočių aikštėse. VAIKYTI LEIDŽIAMA TIK nedideliame dengtame manieže arklidžių
pastato priekyje.

KONTAKTAI:
Varžybų direktorius: Kristupas Petraitis +370 618 88483
Kilus klausimams: Aistė Nefedjevaitė +370 623 35005

Vyriausias teisėjas: Regina Gražulienė +370 646 16212
Sekretorius: Gintarė Šakytė +370 627 04038

