2021 M. XVII-OSIOS TARPTAUTINĖS BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMO
„TALKŠOS REGATOS“
IR
TARPTAUTINIO „DRAKONŲ“ VALČIŲ FESTIVALIO
NUOSTATAI
I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1. Populiarinti 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: Šiaulių sporto centras „Atžalynas“, sporto klubas „Irklo broliai“, sporto klubas „Talša“,
sporto klubas "Banga", sporto klubas "Sportomanas".
2.1. Varžybos vykdomos 2021 m. rugsėjo 3-4 d. Talkšos ežere, sporto centro „Atžalynas“ irklavimo sporto
bazėje (Žvyro g. 34), Šiauliai.
2.2. Atvykimas 2021-09-03 iki 10.00 val. Varžybų pradžia 11.00 val. Plaukimai vyks, kai rungtyje startuoja
3 ir daugiau valčių.
III. DALYVIAI, VALČIŲ KLASĖS, AMŽIAUS GRUPĖS
3.1. Varžybose dalyvauja sportininkai:
Vyrų grupė baidarė: K-1, K-2 distancija 200 m
1. amžiaus grupė 2003 m. ir vyresni
2. amžiaus grupė 2004 - 2005
3. amžiaus grupė 2006 - 2007
4. amžiaus grupė 2008 ir jaunesni
Vyrų grupė kanoja: C-1, C-2 distancija 200 m
1. amžiaus grupė 2004 m. ir vyresni
2. amžiaus grupė 2005 - 2007
3. amžiaus grupė 2008 ir jaunesni
Moterų grupė baidarė: K-1, K-2 distancija 200 m
1. amžiaus grupė 2004 m. ir vyresnės
2. amžiaus grupė 2005 - 2007
3. amžiaus grupė 2008 ir jaunesnės
Moterų grupė kanoja: C-1, C-2 distancija 200 m
1. amžiaus grupė 2007 ir vyrenės
2. amžiaus grupė 2008 ir jaunesnės
3. C-2 amžius neribojamas

Baidarių ESTAFETĖ :
K-1 x 4 - 200 m vyrai ( amžius neribojamas).
Kanojų MIKSAI :
C-2 200 m. MIKSAI ( amžius neribojamas).

2007 m. gim.. ir jaunesni berniukai ir mergaitės gali dalyvauti tik su gelbėjimosi liemenėmis.
Varžybų vyr. sekretorė – Nastė Krasnova (Panevėžys)
Varžybų vyr. teisėjas – Remigijus Gustas (Šiauliai)
IV. BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMO VARŽYBŲ REGLAMENTAS

4.1. Varžybų pradžia: 2021 m. rugsėjo 03 d. (penktadienį) 11.00 val.
4.2. Apdovanojimas baidarių ir kanojų irklavimo regatos dalyvių po varžybų.
V. APDOVANOJIMAS.
Varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami medaliais.
VI. PRIĖMIMO SĄLYGOS
Dalyvių nakvynės, maitinimo ir kelionės išlaidas apmoka komandiruojančios organizacijos. Dėl
dalyvių apgyvendinimo Irklavimo bazėje kreiptis pas Alfonsą Kunkulį tel.: 8 68 689 756 .
Komandų registracija vykdoma per sistemą: bki.lt iki 2021-09-01 d. 22 val. Iškilus klausimams dėl
registracijos į varžybas, kreiptis į Vytautą Vaičikonį tel: +370 687 96545
Komandinės paraiškos pagal nustatytą formą, patvirtintos gydytojo ir su dalyvių parašais apie
mokėjimą plaukti, pateikiamos vyr. teisėjui, atvykus į varžybų vietą iki 11.00 val.
TARPTAUTINIS DRAKONŲ VALČIŲ FESTIVALIS
I. DALYVIAI, AMŽIAUS GRUPĖS

Varžybų pradžia: 2021 m. rugsėjo 04 d. (šeštadienis) 11val.
Varžybose dalyvauja Lietuvos ir kitų šalių atstovai. Dalyvauja vyrų arba moterų komandos (amžius
neribojamas),
Rungtys:
DIDIEJI drakonai - po 22 dalyvius: 20 irkluotojų + 2 (vairininkas ir būgnininkas)
kiekvienoje komandoje. Nuotolis 500 m.
MAŽIEJI drakonai - po 12 dalyvių: 10 irkluotojų plius 2 (vairininkas ir būgnininkas)
kiekvienoje komandoje. Nuotolis 250 m.
Mišrių komandų sudėčių negali būti (išskyrus vairininkas ir/ar būgnininkas). „Drakono“ valčių
irkluotojas gali dalyvauti tik vienos komandos sudėtyje.
Atrankos būdas, varžybų pravedimo sistema ir atranka į finalą bus paskelbti varžybų dieną,
priklausomai nuo regatoje dalyvaujančių komandų skaičiaus.
„Drakonų“ klasės valčių registracija nuo 9.00 iki 10.00 val.
10.30. Burtų traukimas.
Didžiųjų drakonų valčių klasė:
11.00 val. Didžiųjų „Drakonų“ valčių klasės paruošiamieji plaukimai.
12.00 val. Didžiųjų „Drakonų“ valčių klasės paguodos plaukimai.
13.00 val. Didžiųjų „Drakonų“ valčių klasės finalai.
Mažųjų drakonų valčių klasė:
14.00 val. Mažųjų „Drakonų“ valčių klasės paruošiamieji plaukimai.
15.00 val. Mažųjų „Drakonų“ valčių klasės paguodos plaukimai.
16.00 val. Mažųjų „Drakonų“ valčių klasės finalai.
Po finalinių plaukimų „Drakonų“ valčių klasės nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas.
Paraiškas apie dalyvavimą „Drakono“ valčių varžybose pateikti el.p. sportas@scatzalynas.lt;
P.S.: Pagal pateiktas išankstines komandų paraiškas nuo 2021 m. rugpjūčio 20 d. bus sudarytas
komandų treniruočių tvarkaraštis pasiruošti „Drakono“ valčių varžyboms.
Starto mokestis:
Didieji drakonai – 100 eur. komandai. Į starto mokestį įskaičiuota – „Drakono“ valčių varžybų
dalyvio mokestis + pasiruošimas 2 savaitės iki varžybų, 2k./sav (treniruotės galimos tik sumokėjus starto
mokestį).

Starto (dalyvio) mokestis pervedamas:

Šiaulių sporto centras „Atžalynas“
Ežero g. 70, Šiauliai
Įm/k 145914161
A/s. LT 057180000003130385
AB „Šiaulių Bankas“
Mažieji drakonai – 50 eur. komandai. Į starto mokestį įskaičiuota – „Drakono“ valčių varžybų
dalyvio mokestis + pasiruošimas 2 savaitės iki varžybų, 2k./sav (treniruotės galimos tik sumokėjus starto
mokestį).

Starto (dalyvio) mokestis pervedamas:
Sporto klubas "Irklo Broliai"
Žagarės g. 58, Šiauliai
Įm/k 301487731
A/s. LT865010600014000129

Apgyvendinimas Šiaulių m. šiais adresais:
Turistinė bazė
Rygos g. 36
tel. Nr. 8-41 52 39 92 el. p.: brigita82@gmail.com
Sanatorinė mokykla
Kalinausko g. 17 tel. Nr. 8-41 52 46 17 el. p.: ssim@splius.lt
Mobusta
Vaidoto g. 33
tel. Nr. 8-41 54 54 88 el. p.: siauliai@mobusta.lt
„Salduvės“ viešbutis
Donelaičio g. 77 tel. Nr. 8-41 55 35 93 el. p.:
salduve.viezb@gmail.com
Šiaulių valstybinė kolegija Tilžės g. 159
tel. Nr. 8-41 52 37 64 el. p.: jnn@svako.lt
Už patirtas traumas organizatoriai neatsako

