
      

 
 

 2015 METŲ LIETUVOS BAIDARIŲ IR KANOJŲ SLALOMO VARŽYBŲ 
NUOSTATAI     

                                      
I. Tikslas ir uždaviniai 

 
1. Plėtoti populiarinti baidarių ir kanojų slalomą Lietuvoje. 
2. Ugdyti sportininkų meistriškumą.  
3. Rengti aukštos klasės irkluotojus, galinčius atstovauti Lietuvos Respubliką Europos ir pasaulio 
čempionatuose, Pasaulio taurės ir kitose tarptautinėse varžybose. 
4. Išaiškinti stipriausius sportininkus ir komandas. 
 

II. Rengėjai ir vykdymas 

5. Varžybas organizuoja Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacija (toliau – LBKIF). Varžybas 
vykdo teisėjų kolegija. Varžybų vyriausias teisėjas Eidris Karevičius. 
6. Varžybose dalyvaujančios komandos varžybų vykdymui deleguoja: 
- Lietuvos čempionatui ir Lietuvos taurės varžyboms - po tris teisėjus, 
- Lietuvos jaunių jaunučių ir vaikų čempionatui – po du teisėjus. 
7. Varžybos vykdomos pagal tarptautines baidarių ir kanojų slalomo taisykles bei patvirtintus varžybų 
nuostatus. Starto eiliškumą nustato teisėjų kolegija. Dalyviai startuoja stiprėjančia tvarka. Dalyviai dėl 
rimtų priežasčių pavėlavę į startą, startuoja to plaukimo pabaigoje. 
 

III. Varžybų dalyviai 

8. Varžybose kviečiami dalyvauti sporto organizacijos (klubai, mokyklos, centrai ir pan.) ir atskiri 
sportininkai. Sportininkas vienose varžybose gali startuoti už konkrečią organizaciją arba jungtinę 
komandą, nurodant kurią organizaciją atstovauja. 
9. Varžybose leidžiama dalyvauti sumokėjus varžybų dalyvio mokestį. 
10. Sportininkams leidžiama dalyvauti dėvint gelbėjimo liemenę ir šalmą. Sportininkai privalo mokėti 
plaukti, turėti gydytojo leidimą. Už saugumą vandenyje atsakingi patys sportininkai. Už sportininkų 
gelbėjimą atsakingi komandų vadovai.  
11. Varžybos asmeninės-komandinės. Jos vykdomos asmeninėse rungtyse laivų klasėse: K-1v, K-1m, 
C-1v, C-1m, C-2 ir komandinėje rungtyje 3x1 klasėje. Minimalus dalyvių skaičius 3 sportininkai 
asmeninėse rungtyse, ar 3 komandos komandinėje rungtyje, iš ne mažiau kaip 2 skirtingų organizacijų. 
Jei kurioje nors asmeninėje rungtyje nesusirenka minimalus dalyvių skaičius, tai vyriausiojo teisėjo 
sprendimu, kelios laivų klasės gali būti apjungtos į vieną bendrą rungtį.  
12. Sportininkas vienose varžybose gali dalyvauti ne daugiau kaip dvejose asmeninėse rungtyse ir 
komandinėje rungtyje.  
 

IV. Paraiškos 

13. Elektroninės paraiškos, užpildytos pagal nustatytą formą (šių Nuostatų priedas), pateikiamos ne 
vėliau kaip 3 d. iki nurodyto varžybų starto el. paštu e.karevicius@gmail.com 
14. Spausdintos komandų paraiškos, su dalyvių parašais, patvirtinančiais, kad dalyvis moka plaukti, ir 
komandos vadovo parašu, patvirtinančiu, kad jis atsakingas už komandos narių saugumą ir gelbėjimą, 
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bei patvirtintos organizacijos vadovo parašu, kartu su paraiškoje įrašytų sportininkų gydytojų leidimais, 
pateikiamos varžybų vyriausiajam teisėjui likus ne mažiau nei vienai valandai iki varžybų pradžios. 
15. Komandų vadovų ir teisėjų kolegijos susirinkimai gali būti rengiami valandą prieš varžybų startą. 
Susirinkimų metu gali būti tikslinama varžybų programa ir trasa. Po susirinkimų pataisymai 
nebepriimami. 
 

V. Finansinės sąlygos 

21. Varžybų dalyvio mokestis.  Pagal pateiktas išankstines elektronines paraiškas federacijos nariams 2 
eurai, ne federacijos nariams 5 eurai. Dalyviams, registruojamiems varžybų dieną be išankstinių 
elektroninių paraiškų mokestis didinamas 2 eurais. Mokestis turi būti sumokėtas ne mažiau nei viena 
valanda iki varžybų pradžios. 
22. Varžybų dalyvių maitinimo, nakvynės ir kelionės išlaidas apmoka siunčiančios organizacijos arba 
patys dalyviai. 
23. Pagrindinių teisėjų nakvynės ir maitinimo išlaidas apmoka LBKIF. 
24. Už protesto padavimą imamas vienkartinis 10 Eurų mokestis. Protestas pateikiamas varžybų 
vyriausiajam teisėjui raštu, nuo įvykio praėjus ne daugiau nei 30 minučių. Protestą patenkinus mokestis 
grąžinamas. 
 

VI. Nugalėtojų nustatymas 

16. Lietuvos čempionate asmeninėse rungtyse dalyviai startuoja kvalifikaciniuose plaukimuose, 
pusfinalyje ir finale. Vykdomi du kvalifikaciniai plaukimai. Po kvalifikacinių plaukimų iš dviejų 
rezultatų imamas geresnis. Į pusfinalį patenka 50% rungtyje geriausius rezultatus pusfinalyje 
pasiekusių sportininkų. Jei dalyvauja nelyginis sportininkų skaičius - galioja taisyklė 50% +1.  
Pusfinalio plaukimai vykdomi pakeistoje trasoje. Vykdomas vienas pusfinalio plaukimas. Į finalą 
patenka 50% (galioja taisyklė 50% +1) geriausių bet ne mažiau kaip 2 sportininkai.   
17. Komandinės rungties 3x1 vietos nustatomos vertinant geresnį rezultatą iš  dviejų plaukimų. 
18. Lietuvos jaunių čempionate vykdomi du kvalifikaciniai plaukimai. Vietos asmeninėse ir 
komandinėje rungtyse nustatomos pagal geresnį sportininko ar komandos rezultatą. 
19. Lietuvos taurės varžybose asmeninėse rungtyse dalyviai startuoja kvalifikaciniuose plaukimuose, 
pusfinalyje ir finale. Vykdomi du kvalifikaciniai plaukimai. Po kvalifikacinių plaukimų iš dviejų 
rezultatų imamas geresnis. Į pusfinalį patenka 50% rungtyje geriausius rezultatus pusfinalyje 
pasiekusių sportininkų (jei dalyvauja nelyginis sportininkų skaičius - galioja taisyklė 50% +1), bet jei 
dalyvauja 4 sportininkai, į pusfinalį patenka 3.  Pusfinalio plaukimai vykdomi pakeistoje trasoje.  
Vykdomas vienas pusfinalio plaukimas. Į finalinį plaukimą patenka 10 geriausius rezultatus pusfinalyje 
pasiekę sportininkų. Jei po kvalifikacinių plaukimų lieka 10 ar mažiau sportininkų, pusfinalyje 
paskutinę vietą užėmęs sportininkas į finalą nepatenka, bet jei pusfinalyje plaukia 2 sportininkai, į 
finalą patenka abu. Nugalėtojai nustatomi pagal rezultatą finaliniame plaukime. 
20. Komandinėje įskaitoje rezultatai suvedami atskirai tarp sporto organizacijų (klubų, mokyklų, centrų 
ir pan.) komandų.  Skaičiuojant rezultatus sumuojamos užimtos vietos, jas paverčiant balais, K-1v, K-
1m, C-1 ir C-2 laivų klasėse. Balus organizacijai pelno 1, aukščiausią vietą konkrečioje laivų klasėje 
užėmęs, tos organizacijos sportininkas (C-2 – ekipažas).  Toje laivų klasėje, kurioje už organizaciją 
nestartavo nė 1 sportininkas, organizacija gauna paskutinės toje klasėje vietos +2 balus. Lietuvos taurė 
įteikiama sporto organizacijai (klubui, mokyklai, centrui) kurios komanda surinko mažiausiai balų.   
 
 
 
 
 



VII. Varžybų programa 
 

LIETUVOS ČEMPIONATAS 
XXXV Lietuvos baidarių ir kanojų slalomo čempionatas vykdomas Vilniuje, Grigiškėse, Vokės upėje, 
2015 m. balandžio 19 dieną (2015-04-19).  
 
Varžybų programa: 
09.30 val. Komandų vadovų susirinkimas. 
10.00 val. Teisėjų susirinkimas. 
10.30-13.30 val. C-2, C-1m, C-1v, K-1m, K-1v kvalifikaciniai plaukimai. 
13.30-14.00 val. Komandinės rungties 3x1 plaukimai. 
14.30-15.30 val. Pusfinaliniai ir finaliniai plaukimai. 
16.30 val. Nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas, varžybų uždarymas. 
Varžybų apdovanojimai skirti 130 m. irklavimui Lietuvoje paminėti, apdovanojimus įsteigia ir vykdo 
LBKIF. Nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami medaliais ir nugalėtojo taurėmis.  
 

LIETUVOS JAUNIŲ IR VAIKŲ ČEMPIONATAS 
Lietuvos jaunių ir vaikų baidarių ir kanojų slalomo čempionatas vykdomas Puvočiuose, Varėnos r., 
Merkio upėje. 2015 m. birželio 21  dieną (2015-06-21). 
Prieš Lietuvos jaunių, jaunučių ir vaikų čempionatą, 2015 m. birželio 15 – 20 dienomis, čempionato 
vietoje vyks oficialios treniruotės. Oficialios treniruotės vyks pagal nustatytą, paskirsčius laiką 
klubams, treniruočių grafiką.  Atsakomybė už treniruočių trasą (statymas, koregavimas ir priežiūra) bus 
paskirstyta klubams.  Treniruočių grafikas ir trasos atsakomybės bus derinami tarp vyriausiojo teisėjo ir 
klubų bei tvirtinami vyriausiojo teisėjo iki 2015 m. birželio 8 d. 
 
Varžybų programa: 
2015-06-15 – 20  Oficialios klubų treniruotės čempionato vietoje pagal nustatytą grafiką. 
2015-06-21 
10.00 val. Komandų vadovų susirinkimas 
10.30 val. Teisėjų susirinkimas. 
11.00-14.00 val. C-2, C-1m, C-1v, K-1m, K-1v kvalifikaciniai plaukimai. 
14.00-15.00 val. Komandinės rungties 3x1 plaukimai. 
16.00 val. Nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas, varžybų uždarymas. 
 

LIETUVOS TAURĖS VARŽYBOS 
Lietuvos baidarių ir kanojų slalomo taurės varžybos vykdomos Grigiškėse, Vokės upėje, 2015 m. 
rugsėjo 27 dieną (2015-09-27). 
 
Varžybų programa: 
10.00 val. Komandų vadovų susirinkimas. 
10.30 val. Teisėjų susirinkimas. 
11.00-14.00 val. C-2, C-1m, C-1v, K-1m, K-1v kvalifikaciniai plaukimai. 
14.30-15.30 val. Pusfinaliniai ir finaliniai plaukimai. 
16.30 val. Nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas, varžybų uždarymas. 

 



PRIEDAS 

[Sporto organizacija / komanda (nuo ko)] 
 

PARAIŠKA 
[Data] 

Dalyvauti 2015 m. Lietuvos baidarių ir kanojų slalomo [varžybų pavadinimas] 
 

Eil.
Nr. 

Vardas, pavardė Gimimo 
metai 

Organizacija Laivų 
klasė (-s) 

Sportininko parašas 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
Komandos vadovas    

 (Vardas, pavardė)  (Parašas) 
    

 
 
 

   
(Organizacija)  (Organizacija) 

   
(Vadovo vardas, pavardė)  (Vadovo vardas, pavardė) 

   
(Vadovo parašas)  (Vadovo parašas) 

 


