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         2023- 2024 METŲ LIETUVOS KANUPOLO VARŽYBŲ NUOSTATAI 

 
I. Tikslas ir uždaviniai 

 
1. Plėtoti ir populiarinti kanupolą Lietuvoje. 

2. Ugdyti Lietuvos kanupolo sportininkų meistriškumą Lietuvoje. 

3.  Atrinkti aukštos klasės kanupolo sportininkus, galinčius tinkamai atstovauti 

Lietuvą Europos ir Pasaulio čempionatuose, International Canoe Federation ( toliau - 

ICF) ir European Canoe Association (toliau - ECA) organizuojamose varžybose ir 

kitose tarptautinėse varžybose. 

4. Organizuoti Lietuvos kanupolo čempionatus pagal  patvirtintas ICF  kanupolo 

taisykles. 

 
II. Varžybų kalendorius, organizatorius ir vykdytojas 

 
1. Varžybas organizuoja Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacija (toliau – 

LBKIF) atstovaujama jungtinio slalomo ir kanupolo komiteto (toliau – Komitetas). 

Varžybas vykdo kanupolo klubas LBKIF narys pagal metiniame kanupolo varžybų 

kalendoriuje suderintą grafiką. 

2. Komitetas paskiria varžybas vykdantįjį klubą ir vyriausiąjį varžybų teisėją bei 

varžybų vietą. Vyriausiuoju varžybų teisėju įprastai skiriamas vykdančiojo klubo 

vadovas. 

3. Komitetas suderina metinį kanupolo varžybų kalendorių. 

4. LBKIF Vykdomasis komitetas patvirtina Komiteto suderintus metinį varžybų 

kalendorių bei paskirtus varžybas vykdantįjį klubą ir vyriausiąjį varžybų teisėją. 

5. Komitetas metų eigoje gali keisti kanupolo varžybų metinį kalendorių, varžybų 

vyriausiąjį teisėją, vykdantįjį klubą ir varžybų vietą. Pakeitimus patvirtina LBKIF 

Vykdomasis komitetas. 

6. Metinis kanupolo kalendorius ir šios taisyklės skelbiami viešoje LBKIF interneto 

erdvėje. 

7. Varžybos vykdomos pagal ICF patvirtintas kanupolo (canoe polo) varžybų taisykles 

bei šiuos nuostatus. 

 
III. Rungtynių tvarkaraštis varžyboms 

 
1. Vyriausiasis varžybų teisėjas sudaro Rungtynių tvarkaraštį vykdomoms varžyboms. 

2. Vyriausiasis varžybų teisėjas pateikia dalyviams Rungtynių tvarkaraštį ir rungtynių 

laikus likus  ne mažiau kaip 3 kalendorinėms dienoms iki varžybų. 

3. Rungtynių tvarkaraštį siekiama sudaryti taip, kad individualiai komandai netektų 

žaisti dviejų rungtynių iš eilės, kitaip - tarp dviejų vienos komandos rungtynių 
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įterpiama 30 min. pertrauka. Rungtynių tvarkaraštyje komandos numatomos eilės 

numeriu be pavadinimo. 

4. Varžybų vyriausiasis teisėjas organizuoja burtų traukimą siekiant nustatyti komandų 

eilės numerius, skirtus Rungtynių tvarkaraščiui. Burtai traukiami prieš varžybas 

vykstančiame trenerių pasitarime arba ne vėliau nei 3 dienos prieš varžybas video 

konferencijos su klubų vadovais metu. 

5. Video konferencijos metu vyriausiasis varžybų teisėjas skelbia „Pirma 

komanda- SK1”, “Antra komanda – SK2“ ir taip toliau, kol visos komandos gaus 

savo eilės numerį. 

6. Jei varžybose dalyvaujančių komandų kiekis neviršija penkių, komandos žaidžia 

viename pogrupyje. 

7. Jei varžybose dalyvaujančių komandų kiekis yra šešios ir neviršija dešimties, tai 

komandos dalinamos į du pogrupius A ir B. 

8. Komandos turi sužaisti po vienerias rungtynes tarpusavyje principu „kiekviena su 

kiekviena“ savo pogrupyje. 

 
IV. Laimėtojų nustatymas 

 
1.  Pogrupyje rezultatai skaičiuojami sumuojant taškus. Komandai už pergalę skiriami 3 

taškai, už pralaimėjimą – 0 taškų, už lygiąsias – 1 taškas. 

2. Komandoms surinkus vienodą taškų sumą, palyginami kiti rezultatai tokia tvarka: 1. 

Tarpusavio rungtynių rezultatas, 2. Įmestų praleistų įvarčių skirtumas, 3. Daugiau 

įmestų įvarčių kiekis. Aukštesnę vietą užima geresnį rezultatą pasiekusi komanda. 

3. Jei sudaromas tik vienas pogrupis – laimėtojai išrikiuojami sumuojant taškus pagal 1 

ir 2 punkte aprašytą taškų skaičiavimo ir rikiavimo sistemą. 

4. Jei sudaromi du pogrupiai, žaidžiami pusfinaliai ir finalai. 

5. A pogrupio 1-osios vietos laimėtojas susitinka su B pogrupio 2-osios vietos laimėtoju, 

B pogrupio 1-osios vietos laimėtojas susitinka su A pogrupio 2-osios vietos 

laimėtoju. Laimėjusios komandos žaidžia dėl pirmos vietos, pralaimėjusios dėl 3 

vietos. 

6. Pasibaigus varžyboms varžybų vyriausiasis teisėjas suskaičiuoja rezultatus ir juos 

paskelbia varžybų metu. 

7. Po varžybų per 1 savaitę vyriausiasis teisėjas rezultatus pateikia Komitetui. 

Pateikiama rungtynių rezultatų lentelė (1 priedas), laimėtojų rikiuotė ir varžybų 

protokolai. 

8. Komitetas per 1 savaitę įvertina pateiktus varžybų rezultatus ir nenustačius esminių 

pažeidimų, patvirtina čempionato rezultatus. 

9. Komitetas paskelbia varžybų rezultatus LBKIF oficialioje interneto erdvėje. 

10. Prizines vietas Lietuvos kanupolo čempionatuose užėmusių komandų žaidėjai 

apdovanojami LBKIF medaliais ir diplomais. 

11. Vyriausiojo varžybų teisėjo sprendimu atskirais prizais gali būti apdovanojami 

geriausieji varžybų žaidėjai. 

 
V. Varžybų teisėjai ir teisėjavimas, protestai ir jų nagrinėjimas 

 
1. Lietuvos  čempionatų rungtynių aikštės  pagrindinius teisėjus tvirtina komitetas.



2. Įprastai dviejų komandų tarpusavio varžyboms neturėtų teisėjauti organizacijų nariai, 

kurioms atstovauja konkrečiose varžybose dalyvaujančios komandos, tačiau gali būti 

išimčių. Dėl teisėjo paskyrimo sprendžia vyriausiasis varžybų teisėjas. 

3. Iškilus abejonei dėl teisėjo sprendimo ar konfliktinei situacijai komandos kapitonas 

iškart kreipiasi į vyriausiąjį varžybų teisėją. Abi pusės situaciją sprendžia 

geranoriškumo pagrindu. 

4. Komandos kapitonas taip pat turi teisę pateikti protestą. Protesto padavimo metu 

sumokamas vienkartinis 15 Eur mokestis. Protestas pateikiamas varžybų vyr. teisėjui 

raštu praėjus ne daugiau kaip 30 min. nuo įvykio, dėl kurio protestuojama. Patenkinus 

protestą mokestis grąžinamas. Abi pusės situaciją sprendžia geranoriškumo pagrindu. 

 
VI. Varžybų dalyviai 

 
1. Lietuvos kanupolo čempionatuose gali dalyvauti LBKIF juridinių narių deleguotos 

komandos, narių-kandidatų deleguotos komandos ir juridinių asmenų, turinčių LBKIF 

partnerių statusą, deleguotos komandos. Nustatyta tvarka pateikusios paraiškas ir 

sumokėjusios dalyvio mokestį, Komitetui pritarus gali dalyvauti ir kitos komandos. 

Lietuvos kanupolo čempionatuose sportininkams sudaryti naują jungtinę komandą, 

neatstovaujančią juridinį asmenį, neleidžiama. Atskiras sportininkas gali dalyvauti tik už 

vieną komandą viename kanupolo čempionate. 

2.  Komandos gali startuoti nustatyta tvarka pateikusios paraiškas ir sumokėjusios dalyvio 

mokestį. 

3. Sportininkams leidžiama dalyvauti privalomai dėvint gelbėjimo liemenę ir šalmą. 

Sportininkai privalo mokėti plaukti, turėti gydytojo leidimą sportuoti. Už sportininkų 

saugumą atsakingas komandos vadovas. 

4.  Amžiaus grupės Lietuvos čempionatams yra šios: suaugusiųjų, U21 (einamaisiais metais 

sportininkui sueina 21 metai amžiaus ir jaunesni), U18 (einamaisiais metais sportininkui 

sueina 18 metų amžiaus ir jaunesni), U16 (einamaisiais metais sportininkui sueina 16 metų 

amžiaus ir jaunesni). 

5. Viena komanda registruoja 5-8 žaidėjus. 

 
VII. Komandų registracijos procedūra 

 

1. Komandų išankstinė registracija į Lietuvos kanupolo čempionatus vykdoma Klubų 

atstovams patvirtinus dalyvavimą raštu. Komandų išankstinė registracija baigiama 

paskutinį pirmadienį prieš varžybas iki 24.00 val. Komandos vardinė registracijos 

kortelė, užpildyta  pagal nustatytą formą (priedas Nr.2), pateikiama Vykdytojui Word 

formatu nurodytu  Organizatoriaus elektroniniu adresu ne vėliau kaip paskutinį 

trečiadienį prieš varžybas iki 24.00 val.. Vardinės registracijos kortelės gali būti 

tikslinamos likus ne mažiau, kaip 1 val. iki čempionato varžybų pradžios. 

2. Vardinių registracijos kortelių originalai ir atžymos apie mokėjimą plaukti teikiamos 

varžybų vyriausiam teisėjui čempionato vietoje likus ne mažiau kaip 1 val. iki vadovų 

susirinkimo, nurodyto čempionato tvarkaraštyje pradžios. 



VIII. Finansinės sąlygos 

 
1. Dalyvio mokestis Lietuvos kanupolo čempionatuose vienai komandai - 50 eurų. 

2. Dalyvio mokestis sumokamas į čempionato Vykdytojo nurodytą  sąskaitą, 

Mokestis turi būti sumokėtas iki paskutinio pirmadienio prieš varžybas 24.00 

valandos. Neįvykus čempionatui pinigai grąžinami. Sprendimą dėl dalyvavimo 

varžybose, laiku nesumokėjus starto mokesčio priima Komitetas. 

3. Dalyvio kelionės, nakvynės, maitinimo išlaidas apmoka siunčianti organizacija 

4. LBKIF apmoka maistpinigius varžybose teisėjaujantiems teisėjams. 

 
IX. Išplėstinis nuostatų taikymas 

 
Šie nuostatai taikomi visoms kanupolo varžyboms, kurias organizuoja Lietuvos baidarių ir 

kanojų irklavimo federacija (toliau- LBKIF), išskyrus atvejus, kai LBKIF Komitetas raštu 

priima kitokį sprendimą. 



1 priedas Rungtynių lentelė 
 

 

 

 

 

A grupė 
 

 A1 A2 A3 A4 A5 

A1      

A2      

A3      

A4      

A5      

 

Komandų grupavimas rungtynių lentelėje: 
 

Komandos pozicija lentelėje Komandos pavadinimas 

A1 ... 

A2 ... 

A3 ... 

A4 ... 

A5 ... 



Komandos vardinė registracijos kortelė Grupė 
Application for entry Group 

 

 
 

Varžybos 

Tournament 

 Data 

Date 

 

Federacija 
Name of Federation 

LBKIF  

Klubas 

Name of Club 

 

Komanda 

Name of Team 

 

Treneriai, vadovai 

Coaches, Team leaders 

 

 

Žaidėjai 

Players 
Žaidėjo Nr. 

Player No 

Vardas, Pavardė 

Name, Surname 

Gimimo 

metai 

Birthday 

Esu pasitikrinęs sveikatą ir neturiu 

sveikatos apribojimų dalyvauti varžybose. 

Moku plaukti. Esu susipažinęs su saugaus 

elgesio vandenyje taisyklėmis. Prisiimu 

atsakomybę dėl savo sveikatos sutrikimų 

varžybų metu, ir varžybų organizatoriams 

pretenzijų dėl to neturėsiu.Dalyvaudamas 

varžybose sutinku jog būsiu 

fotografuojamas ir filmuojamas ir ši 

medžiaga bus panaudota viešoje erdvėje ir 

dėl to neturėsiu jokių prentenzijų. 

(parašas) 
1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    



2 priedas VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI 2023 
 

 
 

DATA VARŽYBOS VIETA DALYVIAI VYKDO KLUBAS VYR. TEISĖJAS 

2023 08 26 Lietuvos U21 čempionatas Širvintos U21 STK REGATA S. MAŽEIKIS 

2022 08 27 Lietuvos čempionatas Trakai Open SK TRAKAI R. KUDABIENĖ 

2023-09-16 Lietuvos jaunučių čempionatas Kaunas Lampėdžiai U16 BSK REGESA E. RADAVIČIUS 

2023-09-17 Lietuvos jaunių čempionatas Kaunas Lampėdžiai U18 BSK REGESA E. RADAVIČIUS 

 




