
Atviro meistrų BKI čempionato nuostatai 
 

1. VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS – Trakų irklavimo bazė, Karaimų g. 73, Trakai, 2019 m. liepos 21 d. 
(sekmadienį), preliminari pradžia  - 10:00 val., preliminarūs varžybų starto protokolai bus 
paskelbti 2019 m. liepos 20 d. 21 val. Preliminarus varžybų tvarkaraštis: 10:08 K-1 moterys 
(visos amžiaus grupės), 10:12 C-1 vyrai (visos amžiaus grupės), 10:16 K-1 vyrai (nuo 60 metų 
amžiaus), 10:42 K-2 moterys ir C-2 vyrai (visos amžiaus grupės), 11:06 K-1 vyrai (50 metų – 59 
metų amžiaus), 11:25 K-1 vyrai ( nuo 30 metų iki 49 metų amžiaus), 12:30 K-2 vyrai (30 metų - 
49 metų amžiaus), 12:45 K-2 vyrai (nuo 50 metų amžiaus), 13:15 K-4 vyrai (jei užsiregistruoja 
bent dvi įgulos), 13:20 K-4 moterys (jei užsiregistruoja bent dvi įgulos). 

2. REGISTRACIJA – nuo 2019  m. liepos 18 d. iki 2019 m. liepos 20 d.  15 val. el. paštu: 
darius@seifuva.lt. Išimtiniu atveju, varžybų dieną (sekmadienį) nuo 9 val. iki 9:30 Trakų irklavimo 
bazėje prie teisėjų pastato (finišo bokštelio). Dalyvio mokestis – 10 eur (užsiregistravus el. paštu 
dalyvio mokestis - 8 eur). Komandinių valčių įgulos registruojamos tik dalyvavimą atitinkamoje 
įguloje registracijos metu patvirtinus visiems įgulos nariams. 

3. DALYVIAI: Varžybose gali dalyvauti visi norintys vyrai ir moterys, kuriems 2019 metais suėjo 
(sueis) ne mažiau kaip 30 metų, t.y. 1989 m. gimimo ir vyresni. Varžybose negali dalyvauti 
sportininkai, kurie dviejų metų laikotarpyje iki šių varžybų dalyvavo oficialiose BKI varžybose 
Lietuvos ar kitos valstybės pagrindinės BKI rinktinės sudėtyje. Dalyvis privalo turėti asmens 
dokumentą patvirtinantį jo amžių ir jį parodyti pareikalavus varžybų teisėjams. 

4.  Visi varžybų dalyviai pasirašydami registracijos lape savo parašu patvirtina, kad moka plaukti, 
yra pasitikrinę sveikatą, yra geros sveikatos būklės ir gali dalyvauti tokiose varžybose, varžybose 
dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu varžybose susijusią 
(tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais irpan.) riziką ir dėl to nereikš varžybų 
organizatoriams jokių pretenzijų. 

5. PROGRAMA - 200 m: 
5.1. K1  - moterys visos amžiaus grupės; 
5.2. K-1, C-1 (vyrai nuo 30 iki 49 metų amžiaus); 
5.3. K-1, C-1 (vyrai nuo 50 iki 59 metų amžiaus); 
5.4. K-1, C-1 (vyrai nuo 60 metų amžiaus); 
5.5. K-2, C-2  (vyrai nuo 30 iki 49 metų amžiaus); 
5.6. K-2, C-2  (vyrai nuo 50 metų amžiaus); 
5.7. K-4 moterys (viena amžiaus grupė, rungtis vykdoma jeigu užsiregistruoja bent dvi įgulos); 
5.8. K-4 vyrai (viena amžiaus grupė, rungtis vykdoma jeigu užsiregistruoja bent dvi įgulos). 
6. Atsižvelgiant į dalyvių skaičių, organizatoriai pasilieka teisę jungti plaukimus. Plaukimus 

planuojama vykdyti derinantis prie pagrindinių varžybų grafiko, tikslus laikas bus paskelbtas po 
pilnos meistrų registracijos. 

7. Dviviečių dalyvių amžiaus vidurkis lemia įgulos priskyrimą atitinkamai amžiaus grupei. 
8. Dalyvių valtys turi būti su numeriais. Komandinių valčių sportininkai turi būti vienoda apranga. 

9. APDOVANOJIMAI: visi nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami atsiminimo medaliais. 
10. Iškylus šiuose nuostatuose neaptartiems klausimams – vadovaujamasi Lietuvos BKI federacijos 

varžybų nuostatais. 
 
Varžybų organizatorius  - sporto klubas “Baidarių ir kanojų irklavimas” (prezidentas Darius Čereška, 
el. p.: darius@seifuva.lt , t. 8-698-45935)  kartu su atviro Lietuvos BKI čempionato organizatoriumi 
– Lietuvos BKI federacija. 

 

mailto:darius@seifuva.lt
mailto:darius@seifuva.lt

