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TRADICINIŲ KINKINIŲ ŽYGIO

„Į „BĖK BĖK, ŽIRGELI!” – SU ŽEMAITUKAIS!“
NUOSTATAI
I.
SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Tradicinių kinkinių žygį „Į „Bėk bėk, žirgeli!“ – su žemaitukais!“ (toliau – Žygį)
organizuoja Anykščių rajono savivaldybė, Žemaitukų arklių augintojų asociacija,
A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus ir jo Etninės kultūros
skyrius (Arklio muziejus).
2. Tradicinių kinkinių žygio „Į „Bėk bėk, žirgeli!“ – su žemaitukais!“ nuostatai (toliau
– Nuostatai) reglamentuoja Žygio tikslus, laiką ir vietą, reikalavimus dalyviams,
apdovanojimo tvarką bei rengėjų atsakomybę.
II.
SKYRIUS
TIKSLAS, LAIKAS IR VIETA
3. Žygio tikslas – puoselėti ir skleisti senąsias važiavimo žemaitukais į muges
tradicijas, atgaivinti senovinių pakinktų ir medinių vežimų ar jų priklausinių gamybos
amatus, tobulinti vadeliotojų įgūdžius bei formuoti Lietuvos, kaip senas žirgininkystės
tradicijas puoselėjančios šalies, įvaizdį.
4. Žygio laikas: 2017 m. gegužės mėn. 30 d. – birželio mėn. 3 d. Išvykimas – 2017 m.
gegužės mėn. 30 d., 10 val., iš Ruoščių, Kėdainių r. (Lietuvos geografinio centro).
Šventės parado pradžia – 2017 m. birželio 3 d., 11.00 val., Niūronių k. hipodrome,
Anykščių r.
5. 2017 m. birželio mėn. 3 d. žemaitukų kinkiniai, pasirodę šventės „Bėk bėk, žirgeli!“
parade, įsikurs organizatorių nurodytoje prekybos vietoje Arklio muziejaus teritorijoje.
III.
SKYRIUS
REIKALAVIMAI DALYVIAMS
6. Žygyje gali dalyvauti Lietuvos ir užsienio šalių piliečiai nuo 18 metų.
7. Reikalavimai ekipažui:
7.1. Kinkinį sudaro ne mažiau kaip du žmonės, žirgas ir vežimas;

7.2. Važiuojama su senojo tipo žemaitukų veislės žirgu (užsienio šalių piliečiai − su
savo krašto senųjų veislių žirgais); gurguolėje gali važiuoti tik kumelės ir kastratai;
7.3. Naudojami XIX a. pab.–XX a. pr., ar jų pavyzdžiu sukurti, tradiciniai pakinktai ir
mediniai geležimi kaustyti vežimai;
7.4. Naudojama austa arba kailinė gūnia sušilusiam žirgui uždengti;
7.5 Į mugę vežami parduoti tradiciniai dirbiniai ir prekės;
7.6. Vadeliotojas ir bendrakeleiviai turi būti apsirengę XIX a. pab.–XX a. pr.
laikotarpio pavyzdžiu sukurtais drabužiais.
8. Veterinariniai nurodymai:
8.1. Žygio metu vadeliotojas su savim privalo turėti žirgo pasą;
8.2. Žygio metu žirgui sunegalavus, neginčijamą sprendimą dėl žirgo tolesnio
dalyvavimo renginyje priima iškviestas veterinaras.
9. Bendrosios tvarkos nurodymai:
9.1. Žygio dalyviai turi laikytis Lietuvos Respublikos kelių eismo taisyklių;
9.2. Žygio metu dalyviams draudžiama svaigintis alkoholiu, narkotinėmis ar
psichotropinėmis medžiagomis;
9.3. Visuomeninės paskirties, poilsio, nakvynės ir prekybos vietose ar parado metu
kiekvienas kinkinys privalo surinkti savo žirgo mėšlą.
10. Dalyvavimo žygyje paraiškos teikiamos iki 2017 m. balandžio 30 d. Paraiškos
(laisvos formos) siunčiamos el. paštu arkliomuziejus@gmail.com. Paraiškoje
privaloma nurodyti: žirgo vardą ir jo registracijos numerį, lytį, žirgo savininką, vežimo
tipą, vadeliotojo vardą ir pavardę, bendrakeleivio vardą ir pavardę, regioną, kuriam
atstovaujama.
IV.
SKYRIUS
APDOVANOJIMO TVARKA
11. Žygio pagrindinis prizinis fondas – 1000,00 (vienas tūkstantis) eurų. Atsiradus
galimybėms, piniginis prizinis fondas gali būti didinamas.
12. Visi dalyviai apdovanojami organizatorių padėkomis ir rėmėjų dovanomis.
13. Žygio dalyviai apdovanojami 2017 m. birželio 3 d. Niūronių k., Anykščių r., šventės
„Bėk bėk, žirgeli!“ parado metu. Informacija apie Žygį skelbiama Anykščių rajono
savivaldybės, Žemaitukų arklių augintojų asociacijos, A. Baranausko ir A. VienuolioŽukausko memorialinio muziejaus, Arklio muziejaus interneto svetainėse, socialiniuose
tinkluose.

V.
SKYRIUS
ŽYGIO RENGĖJŲ ATSAKOMYBĖ IR ATSAKOMYBĖ PRIEŠ TREČIUOSIUS ASMENIS
14. Žygio rengėjai neprisiima jokios atsakomybės dėl materialinės ar fizinės žalos,
nelaimingų atsitikimų ar ligos, su kuria susidūrė Žygio dalyviai ar arklininkai
nepriklausomai nuo to, ar tai atsitiko kelionėje, eisenoje, mugėje ar kitur, prieš, per
Žygį ar po jo.
15. Žygio rengėjai taip pat nėra atsakingi už žalą žirgams, dalyviams, inventoriui ir
kitam turtui (įskaitant vagystes ar nuostolius).
16. Kiekvienas Žygio dalyvis ar arklininkas yra visiškai atsakingas už bet kokią žalą,
kurią jis, jo žirgas ar kita nuosavybė gali sukelti tretiesiems asmenims prieš Žygį ar po
jo. Žygis ir šventė „Bėk bėk, žirgeli!“ apdrausta civilinės atsakomybės draudimu.

VI.
SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Žygio prizinio fondo steigėjas – Anykščių rajono savivaldybė.
18. Nuostatai gali būti keičiami A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio
muziejaus direktoriaus įsakymu.

