
Patvirtinta:
Patvirtinta LBKIF

         Vykdomojo komiteto posėdyje
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2022 METŲ  BAIDARIŲ SLALOMO  LIETUVOS MOKSLEIVIŲ LYGOS VARŽYBŲ
NUOSTATAI 

   
                                

I. Tikslas ir uždaviniai

1. Plėtoti ir populiarinti baidarių ir kanojų slalomą Lietuvoje moksleivių tarpe.
2. Didinti  jaunųjų sportininkų  skaitlingumą  ir motyvaciją kelti meistriškumą.
3. Skatinti sportininkus startuoti dviejose K-1 ir C-1 klasėse.
4. Gerinti  sportininkų rengimą. 
5. Atrinkti perspektyvius sportininkus galinčius artimiausiu metu papildyti rinktines

II. Rengėjai ir vykdymas

5. Varžybas organizuoja Lietuvos baidariu ir kanoju irklavimo federacija ir viešoji įstaiga baidarių slalomo 
klubas „Regesa“.  Varžybos yra įtrauktos  į 2022 metų LBKIF baidarių slalomo renginių kalendorių. Jas 
vykdo vyriausiasis teisėjas ir teisėjų kolegija. 
6. Varžybose dalyvaujančios komandos varžybų vykdymui privalo deleguoti teisėjus.
7. Varžybos vykdomos pagal tarptautines baidarių ir kanojų slalomo taisykles bei patvirtintus varžybų 
nuostatus. Starto eiliškumą nustato teisėjų kolegija. 

VII. Varžybų programa

Lietuvos baidarių slalomo moksleivių lygos, toliai LML, varžybos vykdomos iš 4 etapų.
Varžybų vyr. teisėjas: Paulius Popiera el paštas: pauliuspop@gmail  .com, 

Lietuvos  moksleivių lygos I etapas 
Vieta: Kaltanėnai, Švenčionių r., Žeimenos upėje.
2022-05-15d.(Sekmadienis)

9:00 –  val. Starto protokolo tikslinimas.
9.00 val. Teisėjų susirinkimas.
9.30 val. Komandų vadovų susirinkimas
10.00-13.00 val. 1 ir 2 kvalifikaciniai plaukimai K1W, K1M, C1W, C1M klasėse
13.30-14.00 val. Finalinis plaukimas. (2/3 kiekvienos rungties dalyvių patenka i finalą)
15:00 val. Nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas, varžybų uždarymas.

Lietuvos moksleivių lygos II etapas 
Vieta: Kaltanėnai, Švenčionių r., Žeimenos upėje.
Data: 2022 m. rugjūčio 6d (Šeštadienis)  
2022-08-06d.
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9.00 val. Komandų vadovų susirinkimas
9.30 val. Teisėjų susirinkimas.
10.00-13.00 val. 1ir 2 kvalifikaciniai plaukimai C1W, C1M, K1W, K1M klasėse
13.30-14.30 val. Finalinis plaukimas C1W, C1M, K1W, K1M
16:30 val. Nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas, varžybų uždarymas.

Lietuvos moksleivių lygos III etapas 
Vieta: Kaunas, Nemuno upėje, prie geležinkelio tilto
Data: 2022m. rugsėjo 24d (Šeštadienis). 
2022- 09 -24d.
09:00 – 09:30 val. Starto protokolo tikslinimas.
10:00 val. Komandų vadovų susirinkimas.
10:30 val. Teisėjų susirinkimas.
11:00-14:00 val. 1ir 2 kvalifikaciniai plaukimai C1W, C1M, K1W, K1M klasėse.
14:30-15:30 val. Finalinis plaukimai C1W, C1M, K1W, K1M
16:30 val. Nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas, varžybų uždarymas

Lietuvos moksleivių lygos IV etapas 
Vieta: Grigiškės, Vokės upėje.
Data: 2022m. spalio 1d (Šeštadienis). 
2022-10 -01d.
09:00 – 09:30 val. Starto protokolo tikslinimas.
10:00 val. Komandų vadovų susirinkimas.
10:30 val. Teisėjų susirinkimas.
11:00-14:00 val. 1ir 2 kvalifikaciniai plaukimai C1W, C1M, K1W, K1M klasėse.
14:30-15:30 val. Finalinis plaukimai C1W, C1M, K1W, K1M
16:30 val. Nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas, varžybų uždarymas

III. Varžybų dalyviai

8.  Varžybose  kviečiami  dalyvauti  LBKIF narių sportininkai  ir  kviestiniai  svečiai  -  sporto  organizacijos
(klubai, mokyklos, centrai ir pan.) bei atskiri sportininkai. Sportininkas vienose varžybose gali startuoti už
konkrečią organizaciją arba jungtinę komandą,
9. Varžybose leidžiama dalyvauti sumokėjus varžybų dalyvio mokestį.
10.  Sportininkams  leidžiama  dalyvauti  dėvint  gelbėjimo  liemenę  ir  šalmą.  Sportininkai  privalo  mokėti
plaukti,  turėti  gydytojo  leidimą.  Už  saugumą  vandenyje  atsakingi  patys  sportininkai.  Už  sportininkų
gelbėjimą atsakingi komandų vadovai. 
11.  Varžybos  -  asmeninės.  Jos vykdomos  asmeninėse  rungtyse  laivų klasėse:  K1M, K1W, C1M, C1W.
Minimalus  dalyvių  skaičius  -  4  sportininkai  kiekvienoje  rungtyje.  Jei  kurioje  nors  rungtyje  nesusirenka
minimalus  dalyvių  skaičius,  tai  vyriausiojo  teisėjo  sprendimu,  kelios  amžiaus  grupės  (pradedant  nuo
jauniausių grupės formavimo)  arba laivų klasės gali būti apjungtos į vieną bendrą rungtį.
Sportininkas gali startuoti dviejose skirtingose laivų klasėse pagal amžiaus grupes.
K-1M – U-10 (iki  2012m);  U-12 (2010-2011m);  U-14 (2008-2009m);  U-16 (2006-2007) ;  U-18 (2004-
2005)
K-1W- U-10 (iki 2012m); U-12 (2010-2011m);  U-14 (iki 2008-2009m);  U-18 ( iki 2004)
C-1M- U-14 (iki 2008m); U-16 (2006-2007m); U-18 ( iki 2004)
C-1W- U-14 (iki 2008m); U -18 ( iki 2004m )



IV. Paraiškos

13. Elektroninės paraiškos, užpildytos pagal nustatytą formą (šių Nuostatų priedas), pateikiamos ne vėliau
kaip 3 d. iki nurodytos varžybų pradžios el. paštu varžybų vyr. teisėjui.

14. Spausdintos komandų paraiškos, su dalyvių parašais, patvirtinančiais, kad dalyvis moka plaukti,   yra
sveikas  ir  gali  dalyvauti  varžybose,  ir  komandos  vadovo  parašu,  patvirtinančiu,  kad  jis  atsakingas  už
komandos narių saugumą ir gelbėjimą, bei patvirtintos organizacijos vadovo parašu, pateikiamos varžybų
vyriausiajam  teisėjui  likus  ne  mažiau  nei  vienai  valandai  iki  varžybų  pradžios  (komandų  vadovų
susirinkimo).

15. Registruodamiesi į varžybas: 
-Komandos dalyviai  sutinka būti fotografuojami ir filmuojami  renginio metu, medžiaga gali būti 
naudojama  renginiui reklamuoti žiniasklaidoje,  socialiniuose tinkluose ir kitose interneto vietose. 
- Komandos dalyviai sutinka, kad  jų  asmens duomenys būtų  tvarkomi dalyvaujant varžybose ir varžybų 
dokumentuose.
16.Komandų vadovų ir teisėjų kolegijos susirinkimai rengiami valandą prieš varžybų startą.  Susirinkimų
metu gali būti tikslinama varžybų programa ir trasa. Po vadovų susirinkimo pataisymai nebepriimami.

V. Finansinės sąlygos

17.  Varžybų  dalyvio  mokestis  10  Eur  mokamas,   pagal  pateiktas  išankstines  elektronines  paraiškas.   .
Dalyviams,  registruojamiems  varžybų  dieną  be  išankstinių  elektroninių  paraiškų  mokestis  didinamas  5
eurais. 

Apmokėti  pavedimu į  organizatoriaus- Viešoji įstaiga baidarių slalomo klubas :Regesa” įm k; 133611651,
adresas: Sąjungos a.12-24 sąskaitą  Nr  LT 387300010129516391, bankas- ”Swedbank”AB už,  „LML (  ) etapo
starto mokestį“. 

18. Varžybų dalyvių maitinimo, nakvynės ir kelionės išlaidas apmoka siunčiančios organizacijos arba patys
dalyviai.

19. Pagrindinių teisėjų nakvynės ir maitinimo išlaidas apmoka  organizatorius.

20.  Už  protesto  padavimą  imamas  vienkartinis  10  Eurų  mokestis.  Protestas  pateikiamas  varžybų
vyriausiajam teisėjui  raštu,  nuo įvykio  praėjus  ne  daugiau  nei  30  minučių.  Jei  protestas  patenkinamas,
mokestis grąžinamas.

VI. Nugalėtojų nustatymas

21.  Nugalėtojai  nustatomi  asmeninėse  rungtyse  K1M,  K1W,  C1M,  C1W laivu  klasėse,  pagal  amžiaus
grupes. Kiekvienoje rungtyje  dalyviai  startuoja dviejuose kvalifikaciniuose plaukimuose ir  finale.  Finalo
dalyvių  skaičius  ir  patekimo  į  finalą  tvarka  nustatoma  kiekvieno  varžybų  etapo,  komandų  vadovu
susirinkimo metu.

I , II, III ir IV etapų prizininkai apdovanojami medaliais

Nustatant Lietuvos baidarių slalomo moksleivių lygos nugalėtojus įskaitai bus skaičiuojami trijų  geriausių
etapų rezultatai iš trijų įskaitinių etapų, atmetant blogiausio etapo rezultatą. 



Įskaitiniai etapai- I etapas; II etapas; III etapas; IV etapas;  Del nenumatytų aplinkybių neįvykus vienam
etapui  LML  rezultai bus skaičiuojami iš dviejų etapų.                                                

Skaičiuojant  rezultatus  sumuojamos  užimtos  vietos,  jas  paverčiant  balais.  Laimi  sportininkai    surinkę
mažiausiai balų. Tuo atveju, kai balų suma sutampa, pirmumo teisę turi sportininkas, kuris surinko mažiau
balų  sumuojant visus įskaitinius etapus, vertinant  balus tik tarpusavyje, po to vertinama, kuris dalyvavo
dugiau etapų, ir paskutinis kriterijus – geresnis rezultatas  paskutinėse įskaitinėse varžybose.

 Pirmoje eilėje rikiuojasi   sportininkai,  kurie turi  trijų įskaitinių etapų balus ir  tik po jų sąraše seka tie
sportininkai, kurie nesurinko reikiamo įskaitinių varžybų skaičiaus. 

2022 metų Lietuvos  moksleivių lygos  nugalėtojai ir prizininkai, bus apdovanojami organizatoriaus 
įsteigtais prizais  LML sezono uždarymo metu.

                                 



PRIEDAS

___________________________________________
(Sporto organizacija / komanda (nuo ko))

PARAIŠKA
___________

(Data)

Dalyvauti 2022 metų baidarių  slalomo Lietuvos moksleivių lygos ________etapo varžybose.

Eil.
Nr.

Vardas, pavardė Gimimo
metai

Miesto  bendrojo
ugdymo įstaiga

Laivų
klasė
(-s)

Sportininko parašas
Esu pasitikrinęs sveikatą. Moku plaukti.
Esu  susipažinęs  su  saugaus  elgesio
vandenyje  taisyklėmis.  Mano  sveikata
man leidžia dalyvauti turnyre. Dėl savo
sveikatos  sutrikimų  prisiimu  visą
atsakomybę.  Patvirtinu,  kad  dėl  savo
sveikatos  sutrikimų  varžybų
organizatoriams pretenzijų neturėsiu.**.

U-10

U-12

U-14

U-16

U-18

Komandos vadovas
(Vardas, pavardė) (Parašas)*

(Organizacija) (Organizacija)

(Vadovo vardas, pavardė) (Vadovo vardas, pavardė)

(Vadovo parašas) (Vadovo parašas)

* - komandos vadovas pasirašo, kad yra atsakingas už komandos narių saugumą ir gelbėjimą. 
**-registruodamiesi į varžybas: 
    -Komandos dalyviai  sutinka būti fotografuojami ir filmuojami  renginio metu, medžiaga gali būti naudojama  renginiui 
reklamuoti žiniasklaidoje,  socialiniuose tinkluose ir kitose interneto vietose. 
    - Komandos dalyviai sutinka, kad  jų  asmens duomenys būtų  tvarkomi dalyvaujant varžybose ir varžybų dokumentuose.


