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2017 M. XIII-OSIOS TARPTAUTINĖS BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMO  

„TALKŠOS REGATOS“  IR „DRAKONŲ" VALČIŲ VARŽYBŲ                                                            

     

N U O S T A T A I  

 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

1.  Populiarinti ir plėtoti baidarių ir kanojų irklavimo sportą Šiauliuose, rengti aukštos klasės 

irkluotojus, sugebančius atstovauti  miestą bei Lietuvos Respubliką tarptautinėse varžybose. 

2. Palaikyti draugiškus ryšius su kitų miestų ir valstybių irkluotojais. 

 

II. ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMO LAIKAS. 
 

2.  Organizatoriai:  sporto klubas „Irklo broliai“, kanojų klubas „Talša“, sporto klubas „Banga“ ir sporto 

mokykla „Atžalynas“. 

2.1. Varžybos vykdomos 2017 m. rugsėjo 8-10 d. Talkšos ežere, sporto mokyklos „Atžalynas“ 

irklavimo sporto bazėje (Žvyro g. 34), Šiauliai. 

2.2. Atvykimas 2017-09-09  iki 10.00 val. Varžybų pradžia 11.00 val. 

Plaukimai vyks, kai rungtyje startuoja 3 ir daugiau valčių. 

Sportininkas gali dalyvauti vienoje amžiaus grupėje.  
 

 III. DALYVIAI, VALČIŲ KLASĖS, AMŽIAUS GRUPĖS. 
 

3.1. Varžybose dalyvauja sportininkai gimę: 

 2003 m. ir jaunesni (berniukai ir mergaitės): K-1, K-2, C-1, C-2 - distancija 200 m (gali dalyvauti tik 

su gelbėjimosi liemenėmis). 

 2000 m. – 2002 m. (vaikinai)  K-1, K-2, C-1, C-2 - distancija 200 m; 

                       2002 m. ir vyresnės (merginos)  K-1, K-2, C-1, C-2 - distancija 200 m;                                                                           

                       1999 m. ir vyresni (vyrai) K-1, K-2, C-1, C-2 - distancija 200 m; 

                      Estafetė :  

 K-1 x 4 - 200 m vyrai ( amžius neribojamas).  

                       K-1 x 4 - 200 m moterys (amžius neribojamas).  

 C-1 x 4 - 200 m (amžius  neribojamas, gali rungtyniauti ir merginos). 

 C-1 x 4 - 200 m (amžius  neribojamas, gali rungtyniauti ir merginos). 

  Varžybų sekretorius – Vytautas Vaičikonis 

  Vyr. teisėjas - Aleksandras Alekrinskis. 

 

IV. BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMO VARŽYBŲ PROGRAMA 

4.1. Varžybų pradžia: 2017 m. rugsėjo 9 d. (šeštadienis) 11.00 val.  

K-1, K-2, C-1, C-2, K-1 x 4-200 estafetė, C-1 x 4- 200, estafetė 

4.2. Apdovanojimas 18.00 val. 

 

V. PRIĖMIMO SĄLYGOS 

Dalyvių nakvynės, maitinimo ir kelionės išlaidas apmoka komandiruojančios organizacijos. Dėl dalyvių 

apgyvendinimo galima kreiptis pas Vladą Stanelį  tel. 861486130. iki 2017 m. rugpjūčio 15 d. 

Varžybų eigoje papildomos paraiškos nepriimamos, išskyrus “Drakono“ klasės valtis. 

Vardinės paraiškos pateikiamos internetu registracija.bki.lt iki 2017 m. rugsėjo 6 d.  

Komandinės paraiškos pagal nustatytą formą, patvirtintos gydytojo ir su dalyvių parašais apie mokėjimą 

plaukti, pateikiamos vyr. teisėjui, atvykus į varžybų vietą 10 val. 

 



 

VII. APDOVANOJIMAS. 

Varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami medaliais ir prizais. 

Rungtyje K-1 200 m (vyrai) -  1vieta - 300 eur., 2 vieta – 200 eur., 3 vieta -100 eur. piniginiai prizai, 

įsteigti sporto klubo „Irklo broliai“.                                                                                                                                                             

 

DRAKONŲ VALČIŲ VARŽYBOS 

2017 m. rugsėjo 10 d. (sekmadienis): 

10.00 val. „Drakonų“ klasės valčių registracija. 

11.00 val. „Drakonų“ klasės valčių paruošiamieji plaukimai. 

13.00 val. „Drakonų“ klasės valčių finalas. 

„Drakonų“ klasės valčių nugalėtojų apdovanojimas. 

 

„Drakonų“ klasės valčių varžybose sportininkų amžius ir lytis neribojama. Dalyvio starto mokestis 3 

Eur.(asmeniui). Komandos sudėtis 22 žmonės. 

 

Už patirtas traumas organizatoriai neatsako





 


