PATVIRTINTA
Lietuvos mokinių neformaliojo
švietimo centro direktoriaus
2022 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. R1-386
2022 M. LIETUVOS MOKINIŲ BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMO VARŽYBŲ
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. 2022 m. Lietuvos mokinių baidarių ir kanojų irklavimo varžybų (toliau varžybos)
nuostatai reglamentuoja baidarių ir kanojų irklavimo varžybų tikslus, rengėjus, organizavimo,
finansavimo, dalyvių apdovanojimo jose tvarką.
1.2. Organizatoriai ir vykdytojai – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau
– Centras) ir Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacija.
II. RENGINIŲ TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
2.1. Varžybų tikslas – skatinti mokinius sistemingai sportuoti, ugdyti garbingos kovos ir
kilnaus elgesio principus.
2.2. Uždaviniai:
2.2.1. populiarinti baidarių ir kanojų sportą, ieškoti gabius, talentingus vaikus, sudaryti
sąlygas jiems tobulėti;
2.2.2. išaiškinti pajėgiausius sportininkus atskirose amžiaus grupėse.
III. DALYVIAI
3.1. Dalyvauja sporto ugdymo centrų, bendrojo ugdymo mokyklų, klubų sportininkai,
turintys gydytojo leidimą, asmens dokumentą ir mokantys plaukti. Kiekvienas dalyvis privalo
vadovautis čempionato taisyklėmis, saugumo taisyklėmis vandens akvatorijoje ir sąžiningai
rungtyniauti.
3.2. Lietuvos mokinių čempionato (liepos 23–24 d.) dalyvių amžiaus grupės:
a. vaikai (gimę 2008-2011 m.);
b. jaunučiai 2006 (gimę 2006 m.);
c. jaunučiai 2007 (gimę 2007 m.)
d. jauniai (gimę 2004–2005 m.).
3.3 Lietuvos jaunučių pirmenybės ir vaikų čempionato (rugpjūčio 10 d.) dalyvių amžiaus
grupės:
a.
b.
c.
d.

vaikai (gimę 2009–2011 m.).
vaikai 2008 (gimę 2008 m.);
jaunučiai 2007 (gimę 2007 m.);
jaunučiai 2006 (gimę 2006 m.);

3.4. Lietuvos mokinių pirmenybių ir jaunučių čempionatas (rugsėjo 17–18 d.) dalyvių
amžiaus grupės:
a. vaikai (gimę 2009-2012 m);
b. jaunučiai 2008 (gimę 2008 m.);
c. jaunučiai 2007 (gimę 2007 m.);
d. jauniai (gimę 2005–2006 m.).

IV. PIRMENYBIŲ ORGANIZAVIMO, VYKDYMO,
APDOVANOJIMO TVARKA
4.1. Varžybos vykdomos vadovaujantis tarptautinės baidarių ir kanojų irklavimo
federacijos (ICF) patvirtintomis varžybų taisyklėmis. Vaikų grupės dalyviai privalo dalyvauti su
gelbėjimosi liemenėmis.
4.2. Lietuvos mokinių jaunių, jaunučių ir vaikų baidarių ir kanojų irklavimo
čempionatas vyks liepos 23-24 d. Atvykimas iki 9.00 val. į Trakų LSC irklavimo bazę, Karaimų g.
73.
4.3. Varžybų programa:
2022 m. liepos 23 d.
500 m. nuotolis:
 K-1 ir C-1 – jauniai/ės, jaunučiai/tės 2006, jaunučiai/tės 2007,
berniukai/mergaitės;
 K-2 ir C-2 – jauniai/ės, jaunučiai/tės 2006-2007, berniukai/mergaitės;
 K-4 – jauniai/ės, jaunučiai/tės 2006-2007;
 C-4 – jauniai (2004 – 2007);
 200 m atrankiniai visoms grupėms šeštadienio vakare
2022 m. liepos 24 d.
200 m. nuotolis:
 K-1 ir C-1 – jauniai/ės (2004-2005), jaunučiai/jaunutės 2006,
jaunučiai/jaunutės 2007, berniukai/mergaitės (2008 - 2011);
 K-2 ir C-2 - jauniai/ės (2004-2005), jaunučiai/jaunutės (2006 - 2007),
berniukai/mergaitės (2008 - 2011);
 K-4 - jauniai/ės (2004-2005), jaunučiai/jaunutės (2006-2007);
 C-4 - jauniai (2004-2007);
 K-2 mix – jauniai su jaunėmis, jaunučiai su jaunutėmis, berniukai su
mergaitėmis.
 C-2 mix – viena amžiaus grupė (įgulas registruoja treneriai varžybų metu)
4.3.1. K2 mix įgulos sudarymo taisyklės:
 K1 200 m. sportininkas (jaunis, jaunutis ar berniukas) užėmęs finale 1ą vietą
irkluoja su K1 200 m. sportininke (jaune, jaunute ar mergaite) finale užėmusia
9-ą vietą, 2-ą vieta užėmęs sportininkas irkluoja kartu su 8-tą vietą užėmusia
sportininke, 3-čią su 7-ta ir t.t. Maksimalus įgulų skaičius – 9;
 Jokie įgulų pakeitimai negalimi;
 Vykdomi iškart finaliniai plaukimai;
 K2 mix – paskutinė varžybų rungtis.
4.4. Lietuvos jaunučių pirmenybių ir vaikų čempionatas vyks rugpjūčio 10 d.
Atvykimas iki 9.00 val. į Šiaulių Talkšos irklavimo bazę adresu Žvyro g. 34, Šiauliai.
4.5. Varžybų programa:
Lytis, gimimo metai
Vyrai 2006 m.
Vyrai 2007 m.
Vyrai 2008 m.
Vyrai 2009 - 2011 m.

Klasė
K1, C1
K1, C1
K1, C1
K1, C1

Nuotolis
200 m.
200 m.
200 m.
200 m.

Vyrai 2006 - 2007 m.
Vyrai 2008 - 2011 m.

K2, C2
K2, C2

500 m.
500 m.

Moterys 2006 m.
Moterys 2007 m.
Moterys 2008 m.
Moterys 2009 – 2011 m.
Moterys 2006 – 2007 m.
Moterys 2008 – 2011 m.
Moterys 2006 – 2007 m.
Moterys 2008 – 2011 m.
Moterys 2006 - 2011 m.

K1
K1
K1
K1
C1
C1
K2
K2
C2

200 m.
200 m.
200 m.
200 m.
200 m.
200 m.
500 m.
500 m.
500 m.

4.6. Lietuvos mokinių jaunių, jaunučių ir vaikų baidarių ir kanojų irklavimo
pirmenybės vyks rugsėjo 18 – 19 d. Atvykimas iki 9.00 val. į Šiaulių Talkšos irklavimo bazę
adresu Žvyro g. 34, Šiauliai.
4.7. Varžybų programa:
2021 m. rugsėjo 18 d.
1. 1000 m. nuotolis:
 K-1, C-1 – jauniai, jaunučiai 2007, jaunučiai 2008, berniukai;
2. 500 m. nuotolis:
 K-1, K-2 – jaunės, jaunutės 2007, jaunutės 2008, mergaitės;
 C-2 – jaunės, jaunutės-mergaitės;
 K-2, C-2 – jauniai, jaunučiai 2007-2008, berniukai.
 K-4 – jaunės, jaunutės 2007-2008, jauniai, jaunučiai 2007-2008.
2021 m. rugsėjo 19 d.
1. 200 m nuotolis:
 K-1 – jaunės, jauniai, jaunutės 2007, jaunutės 2008, jaunučiai 2007, jaunučiai
2008, mergaitės, berniukai;
 C-1 – jaunės, jauniai, jaunutės 2007-2008, jaunučiai 2007, jaunučiai 2008,
mergaitės, berniukai;
 K-2 – jaunės, jauniai, jaunučiai 2007-2008, jaunutės 2007-2008, mergaitės,
berniukai;
 C-2 – jauniai, jaunučiai 2007-2008, jaunės, jaunutės - mergaitės, berniukai;
 K2 mix – jauniai su jaunėmis, jaunučiai su jaunutėmis, berniukai su
mergaitėmis.
 C2 mix – viena amžiaus grupė (įgulas registruoja treneriai)
4.7.1. K2 mix įgulos sudarymo taisyklės:
 K1 200 m. sportininkas (jaunis, jaunutis ar berniukas) užėmęs finale 1ą vietą
irkluoja su K1 200 m. sportininke (jaune, jaunute ar mergaite) finale užėmusia
9-ą vietą, 2-ą vieta užėmęs sportininkas irkluoja kartu su 8-tą vietą užėmusia
sportininke, 3-čią su 7-ta ir t.t. Maksimalus įgulų skaičius – 9;
 Jokie įgulų pakeitimai negalimi;
 Vykdomi iškart finaliniai plaukimai;
 K2 mix – paskutinė varžybų rungtis;
 Esant blogoms oro sąlygoms vyr. teisėjas gali nuspręsti plaukimų nevykdyti;

4.8. Sportininkai, varžybų nugalėtojai ir prizininkai (kiekvienoje amžiaus grupėje)
apdovanojami medaliais. Neatvykus į apdovanojimą, medaliai neatiduodami.
V. FINANSAVIMO SĄLYGOS
5.1. Varžybų dalyvių išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija.
5.2. Teisėjų maistpinigius ir apdovanojimo išlaidas pagal galimybes apmoka Centras.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
6.1. Išankstinės paraiškos pildomos Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos
interneto svetainėje www.bki.lt pagal patvirtintas paraiškų pildymo taisykles iki konkrečių varžybų
likus 4 dienoms.
6.2. Sportininkų vadovai atsako:
a. už dokumentų pateikimą;
b. už gydytojo leidimo buvimą;
c. už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu;
d. už tinkamą mokinių elgesį pirmenybių ir laisvalaikio metu.
6.3. Organizatoriai pasilieka galimybę keisti varžybų vykdymo vietą, datą, laiką bei nuotolius
ar rungtis.
_________________________________
Kūno kultūros ir sportinio ugdymo skyriaus metodininkė
Jekaterina Levickė, tel. 8 683 96344,
el. paštas jekaterina.levicke@lmnsc.lt

