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ĮVADAS 

 

Šio dokumento tikslas yra nustatyti taisykles, kurios reglamentuoja: 

a) baidarių ir kanojų sprintą, 

b) baidarių ir kanojų sprinto rungčių organizavimą.  

 

KALBA 

 

Rašytinė anglų kalba yra vienintelė priimtina kalba visiems oficialiems pranešimams, susijusiems 

su šiomis Varžybų taisyklėmis, ir  visų baidarių ir kanojų irklavimo varžybų vykdymu.  

 

Bet kuris žodis, kuris gali reikšti vyriškąją giminę, taip pat apima ir moteriškąją giminę.  

 

 

AUTORIŲ TEISĖS 

 

Visos autorių teisės priklauso TBKIF. 

 

Leidžiama daryti šių taisyklių kopijas.  

Originalų šių taisyklių tekstą galima rasti TBKIF svetainėje www.canoeicf.com.  

 

TAISYKLIŲ STRUKTŪRA 

TBKIF sporto reglamentavimo taisyklės 

• Bendrosios taisyklės, taikomos visoms sporto 

šakoms 

• Pirmame kiekvienos taisyklių knygos skyriuje 

vartojama ta pati formuluotė 

[BT] 

TBKIF pagrindinės taisyklės 

• Principas taikomas visoms sporto šakoms. 

• Kiekvienai sporto šakai pritaikytos taisyklės. 

• Principas daugiausia taikomas visoms NF. 

[PT] 

TBKIF sporto taisyklės 

• Varžybų ir varžybų rengimo vietos taisyklės. 

• Visi techniniai aspektai, būdingi sporto šakoms. 

[ST] 
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TAISYKLIŲ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCESAS 

TBKIF sporto reglamentavimo taisyklės [BT] 

 Kongresas Direktorių 

valdyba 

Techninis 

komitetas 

Nacionalinės 

federacijos 

Pasiūlymas  X X X 

Formuluotės 

parengimas 

 X   

Aptarimas X    

Balsavimas X    

 

TBKIF pagrindinės taisyklės [PT] 

 Kongresas Direktorių 

valdyba 

Techninis 

komitetas 

Nacionalinės 

federacijos 

Pasiūlymas  X X X 

Formuluotės 

parengimas 

 X   

Aptarimas X    

Balsavimas X 

Bendra politika ir 

kryptis 

X 

Galutinė 

formuluotė po 

kongreso 

  

 

TBKIF sporto taisyklės [ST] 

 Kongresas Direktorių 

valdyba 

Techninis 

komitetas 

Nacionalinės 

federacijos 

Pasiūlymas   X X 

Formuluotės 

parengimas 

  X  

Aptarimas  X   

Balsavimas  X   
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TBKIF TAISYKLIŲ PERŽIŪROS PROCEDŪRA 

M
et

ai
 i

k
i 

K
o
n
g
re

so
 Nuo gegužės iki lapkričio Konsultacijos su visomis suinteresuotomis šalimis (pvz., 

sportininkais, treneriais, teisėjais) dėl reikalingų taisyklių 

pakeitimų. 

Nuo gruodžio iki kovo 1 d. Nacionalinės federacijos ir Techniniai TBKIF komitetai 

pateikia pasiūlymus dėl taisyklių. 

K
o
n
g

re
so

 m
et

ai
 

Kovas Techniniai TBKIF komitetai analizuoja visus pasiūlymus. 

1-asis TBKIF Direktorių 

valdybos susirinkimas 

Kovo pabaiga/ balandis 

Balsavimas dėl sporto taisyklių [ST]. 

Sporto reglamentavimo taisyklių [BT] ir pagrindinių 

taisyklių [PT] vertinimas. 

Likus ne mažiau trims (3) 

mėnesiams iki Kongreso 

TBKIF Direktorių valdyba paskelbia patvirtintas sporto 

taisykles [ST]. 

Įvertintų reglamentavimo taisyklių [BT] ir pagrindinių 

taisyklių [PT] paskelbimas. 

TBKIF Kongresas 

Lapkritis/ gruodis 

Balsavimas dėl sporto reglamentavimo taisyklių [BT]. 

Balsavimas dėl pagrindinės politikos ir krypčių, susijusių 

su pagrindinėmis taisyklėmis [PT]. 

Direktorių valdybos 

susirinkimas po Kongreso 

Lapkritis/ gruodis 

Balsavimas dėl pagrindinių taisyklių [PT]. 

Sausio 1 d. 

Po Kongreso 

Patvirtintų taisyklių pasikeitimų paskelbimas ir taikymas. 
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ŽODYNAS 

Sportas Sportas yra baidarių ir kanojų irklavimas ir bet kokia kita irklavimo 

veikla. 

Nacionalinė federacija Nacionalinė federacija, Tarptautinės baidarių ir kanojų irklavimo 

federacijos narė 

Sporto šaka Sporto šaka yra sporto šaka, apimanti vieną (1) arba kelias rungtis 

(pvz., baidarių ir kanojų sprintas, baidarių ir kanojų slalomas...).  

Varžybos Varžybos vyksta nuo sporto šakos pirmos rungties pradžios iki 

paskutinės rungties pabaigos, išskyrus atidarymo ir uždarymo 

ceremonijas. 

Sportininkas arba žaidėjas Sportininkas vyras arba sportininkė moteris 

Baidarių pole vadinama žaidėju arba žaidėja 

Lytis Vyrai arba moterys 

Valtis Valtis yra vandens transporto priemonė, naudojama baidarių ir 

kanojų irklavimo sporte (pvz., baidarė, kanoja, irklentė (SUP)): 

• vienvietė valtis: valtis, kurioje yra tik viena (1) vieta 

sportininkui (pvz., vienvietė baidarė); 

• įgulos valtis: valtis, kurioje yra daugiau nei viena (1) vieta 

sportininkui (pvz., keturvietė baidarė ar kanoja). 

Amžiaus grupė Pvz., jaunių, jaunimo U-21, jaunimo U-23, veteranai, priklausomai 

nuo kiekvienos sporto šakos. 

Kategorija Kategorija apibrėžiama pagal valtį ir lytį (pvz., vyrų baidarių ir 

kanojų irklavimas, mišrios baidarių ir kanojų įgulos). 

Klasė Klasė yra apibrėžiama pagal kategoriją ir vietų skaičių valtyje (pvz., 

vyrų dvivietės baidarės; moterų keturvietės baidarės ir kanojos). 
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Rungtis  Rungtis yra varžymasis vienoje (1) sporto šakoje, kurios laimėtojai 

apdovanojami medaliais. 

Rungtį apibrėžia ne mažiau nei klasė ir, priklausomai nuo varžybų 

ir sporto šakos, papildoma neprivaloma informacija: atstumas ir/ 

arba amžiaus grupė (pvz., jaunių vyrų dviviečių baidarių 500 m 

rungtis, jaunimo U-23 moterų vienviečių baidarių rungtis, vyrų 

dviviečių baidarių ir kanojų klasikinė rungtis). 

Rungties tipas • Individualios rungtys: valtis, kurios įgulą sudaro vienas (1) 

arba daugiau sportininkų, besivaržanti su kitomis valtimis. 

• Komandinės rungtys: dvi (2) ar daugiau valčių, 

besivaržančių su kitomis komandomis. 

Rungties etapas Varžybų etapas (pvz., atrankos plaukimai, pusfinalis, finalas) 

Plaukimas arba lenktynės, 

arba mačas 

Pagrindinis rungties etapo vienetas (pvz., 1-ojo atrankos plaukimo, 

pusfinalio, finalo plaukimai 

Varžybų programa Į varžybas įtrauktų rungčių sąrašas. 

Varžybų tvarkaraštis Baigtinis rungčių ir skirtingų jų etapų, nurodant laikus, kada jie 

vyks, sąrašas. 

Tarptautinis techninis 

teisėjas 

Prižiūri varžybų eigą. 

Priimantis organizacinis 

komitetas 

Priimantis organizacinis komitetas gali būti Nacionalinė federacija 

arba filialas, arba trečia šalis – organizacija, kuri specializuojasi 

varžybų organizavimo srityje. 

Reikšmės apibrėžimas • gali: neprivaloma 

• turėtų: rekomenduojama 

• privalo: privaloma/ būtina 
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SANTRUMPŲ SĄRAŠAS 

TBKIF Tarptautinė baidarių ir kanojų irklavimo federacija 

TOK Tarptautinis olimpinis komitetas 

NOK Nacionalinis olimpinis komitetas 

OPŽOK Olimpinių ir parolimpinių žaidynių organizacinis komitetas 

NF Nacionalinė federacija 

BKSK Baidarių ir kanojų sprinto komitetas 

TBKIFB Tarptautinės baidarių ir kanojų irklavimo federacijos būstinė 

BT Sporto reglamentavimo taisyklės [vert. past. - Bendrosios taisyklės] 

PT Pagrindinės taisyklės 

ST Sporto taisyklės 

POK Priimantis organizacinis komitetas 

TTT Tarptautinis techninis teisėjas 

NST Nestartavo 

DSKR Diskvalifikuojamas rungčiai 

NFN Nefinišavo 

DSKVNE Diskvalifikuojamas visoms varžyboms dėl nesportiško elgesio 

GPL Geriausi pasaulio laikai 

PAA Pasaulio antidopingo agentūra (WADA) 

  

 

 

  



/Vertimas iš anglų k./ 
 

TBKIF Baidarių ir kanojų sprinto varžybų taisyklės, 2019 

9 iš 92 
 

TURINYS 

 

1 SKYRIUS – SPORTO REGLAMENTAVIMAS ............................................................................ 12 

1.1 TARPTAUTINĖS VARŽYBOS [BT] ........................................................................................... 12 

1.2 TARPTAUTINIS VARŽYBŲ KALENDORIUS [BT] ................................................................. 12 

1.3 SPORTININKŲ TINKAMUMAS DALYVAUTI TBKIF VARŽYBOSE [BT] .......................... 13 

1.4. AMŽIAUS GRUPĖ [BT] .............................................................................................................. 14 

1.5. SPORTININKO ŠALIES, KURIAI JIS ATSTOVAUJA, PILIETYBĖS PAKEITIMAS Į KITĄ 

[BT] ...................................................................................................................................................... 14 

1.6. PARAIŠKŲ TEIKIMO PROCESAS [BT] ................................................................................... 15 

1.7. VARŽYBŲ GALIOJIMAS [BT] .................................................................................................. 16 

1.8. TBKIF PASAULIO ČEMPIONATAI (1 LYGIS) [BT] ............................................................... 17 

1.9. VETERANŲ PASAULIO ČEMPIONATAI (4 LYGIS) [BT] ..................................................... 18 

1.10 DOPINGO KONTROLĖ [BT] ..................................................................................................... 19 

1.11 APELIACIJA TBKIF DIREKTORIŲ VALDYBAI [BT] ........................................................... 19 

1.12 DISKVALIFIKACIJA DĖL NESPORTIŠKO ELGESIO [BT] .................................................. 19 

1.13. REZULTATAI [BT] .................................................................................................................... 20 

1.14. PREKIŲ ŽENKLAI IR REKLAMA [BT] .................................................................................. 20 

1.15. TARPTAUTINIS TECHNINIS TEISĖJAS (TTT) – EGZAMINAI [BT] .................................. 20 

1.16. TTT – SKYRIMAS TBKIF VARŽYBOMS [BT] ...................................................................... 22 

2 SKYRIUS – ĮVADAS ..................................................................................................................... 23 

2.1.  TIKSLAS [PT] ............................................................................................................................. 23 

2.2.  TARPTAUTINĖS VARŽYBOS [PT] .......................................................................................... 23 

3 SKYRIUS – SPORTININKŲ ĮRANGA ....................................................................................... 24 

3.1 VALČIŲ SPECIFIKACIJOS [PT] ................................................................................................. 24 

3.2 KONSTRUKCIJA [PT] .................................................................................................................. 24 

3.3 BAIDARĖS [PT] ............................................................................................................................ 25 

3.4 KANOJOS [PT] .............................................................................................................................. 26 

3.5 SAUGOS ĮRANGA [ST] ............................................................................................................... 26 

3.6 IDENTIFIKACIJA IR PREKIŲ ŽENKLŲ REKLAMA [PT] ....................................................... 26 

4 SKYRIUS – VARŽYBŲ PROGRAMA........................................................................................ 27 

4.1 VALTYS IR DISTANCIJOS [PT] ................................................................................................. 27 

4.2 RUNGTYS [PT] ............................................................................................................................. 27 

5 SKYRIUS – VARŽYBŲ FORMATAS ......................................................................................... 29 

5.1 ATRANKOS PLAUKIMAI IR FINALAI [ST] ............................................................................. 29 

6 SKYRIUS – KVIETIMAI IR PARAIŠKOS ................................................................................ 30 

6.1 KVIETIMAI [PT] ........................................................................................................................... 30 

6.2 PARAIŠKOS [PT] .......................................................................................................................... 30 

7 SKYRIUS – VARŽYBŲ TEISĖJAI ............................................................................................. 31 

7.1. VARŽYBŲ TEISĖJAI [ST] .......................................................................................................... 31 

7.2. VARŽYBŲ KOMITETO PAREIGOS [ST] ................................................................................. 31 

7.3. TEISĖJŲ PAREIGOS [ST] ........................................................................................................... 32 

8 SKYRIUS – VARŽYBŲ RENGIMO VIETA .............................................................................. 38 

8.1. TRASA (1000 M – 500 M – 200 M) [ST]..................................................................................... 38 

8.2. IŠDĖSTYMAS [ST] ...................................................................................................................... 38 

8.3. TRASOS (ILGESNĖS NEGU 1000 M) [ST] ............................................................................... 39 

9 SKYRIUS – PASIRENGIMAS VARŽYBOMS .......................................................................... 40 



/Vertimas iš anglų k./ 
 

TBKIF Baidarių ir kanojų sprinto varžybų taisyklės, 2019 

10 iš 92 
 

9.1. PRIIMANČIO ORGANIZACINIO KOMITETO PAREIGOS [ST] ............................................ 40 

9.2. KOMANDOS VADOVAS [PT] ................................................................................................... 40 

9.3.  NURODYMAI KOMANDŲ VADOVAMS IR SPORTININKAMS [PT] ................................. 40 

9.4.  KOMANDŲ VADOVŲ SUSIRINKIMAS [PT] ......................................................................... 41 

9.5. PARAIŠKŲ PAKEITIMAI IR ATSIĖMIMAS [PT] .................................................................... 41 

9.6.  RUNGČIŲ EIGOS PAKEITIMAI [PT] ....................................................................................... 41 

9.7. VALČIŲ KONTROLĖ IKI LENKTYNIŲ [ST] ........................................................................... 42 

9.8 VALČIŲ IR ASMENINIAI NUMERIAI [ST] .............................................................................. 42 

10 SKYRIUS –VARŽYBOS ............................................................................................................. 43 

10.1. VAROMOSIOS PRIEMONĖS [ST] ........................................................................................... 43 

10.2. STARTAS [ST] ........................................................................................................................... 43 

10.3 IRKLAVIMAS TRASOJE [ST] ................................................................................................... 45 

10.4. TEMPO PALAIKYMAS IR PLAUKIMAS „ANT BANGOS“ [ST] ......................................... 45 

10.5 ILGŲ DISTANCIJŲ LENKTYNĖS [ST] .................................................................................... 46 

10.6 FINIŠAS [ST] ............................................................................................................................... 47 

10.7 DISKVALIFIKACIJOS [PT] ....................................................................................................... 48 

11 SKYRIUS – VEIKSMAI PO VARŽYBŲ .................................................................................. 49 

11.1. SPORTININKŲ VEIKSMAI PO VARŽYBŲ [ST] ................................................................... 49 

11.2. PROTESTAI [PT] ....................................................................................................................... 49 

11.3. GERIAUSI PASAULIO LAIKAI (GPL) [ST]............................................................................ 50 

11.4. REZULTATAI IR ATASKAITOS [PT] ..................................................................................... 50 

12 SKYRIUS – OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS ...................................................................................... 51 

12.1. ORGANIZAVIMAS [ST] ........................................................................................................... 51 

12.2. VARŽYBŲ PROGRAMA [ST] .................................................................................................. 51 

12.3. PASKIRSTYMO IR PROGRESINĖ SISTEMA [ST] ................................................................ 52 

12.4. PARAIŠKOS [ST] ....................................................................................................................... 52 

12.5. VALČIŲ IR ĮRANGOS KONTROLĖ [ST] ............................................................................... 52 

13 SKYRIUS – PASAULIO ČEMPIONATAI ............................................................................... 54 

13.1. ORGANIZAVIMAS [PT] ........................................................................................................... 54 

13.2. VARŽYBŲ PROGRAMA [PT] .................................................................................................. 54 

13.3. PASKIRSTYMO IR PROGRESINĖ SISTEMA [ST] ................................................................ 55 

13.4. KVIETIMAI, PARAIŠKOS IR VARŽYBŲ TVARKARAŠTIS [PT] ....................................... 57 

13.5. LENKTYNĖS IR INTERVALAI [ST] ....................................................................................... 57 

13.6. VARŽYBŲ KOMITETAS IR TEISĖJAI [PT] ........................................................................... 57 

13.7. STARTAS IR ĮRANGA [ST] ...................................................................................................... 58 

13.8. FOTOFINIŠAS IR LAIKO FIKSAVIMAS [ST]........................................................................ 59 

13.9. VALČIŲ IR ĮRANGOS PATIKRINIMAS [ST] ........................................................................ 60 

13.10. APELIACIJOS [PT] .................................................................................................................. 61 

13.11 APDOVANOJIMAI [PT] ........................................................................................................... 61 

13.12. ŠALIES TAURĖS REITINGAS [PT] ....................................................................................... 62 

13.13. VETERANŲ PASAULIO ČEMPIONATAI [PT] .................................................................... 62 

14 SKYRIUS – JAUNIŲ IR JAUNIMO U-23 PASAULIO ČEMPIONATAI ............................ 63 

14.1. ORGANIZAVIMAS [PT] ........................................................................................................... 63 

15 SKYRIUS – PASAULIO TAURĖ .................................................................................................... 64 

15.1. ORGANIZAVIMAS [PT] ........................................................................................................... 64 

15.2. VARŽYBŲ PROGRAMA [PT] .................................................................................................. 64 



/Vertimas iš anglų k./ 
 

TBKIF Baidarių ir kanojų sprinto varžybų taisyklės, 2019 

11 iš 92 
 

15.3. PASIŪLYMŲ DĖL PASAULIO TAURĖS RUNGTIES ORGANIZAVIMO TEIKIMAS [PT]

 .............................................................................................................................................................. 65 

15.4. VARŽYBŲ KOMITETAS IR TEISĖJAI [PT] ........................................................................... 65 

16 SKYRIUS – TBKIF BAIDARIŲ IR KANOJŲ SPRINTO VARŽYBŲ REITINGAVIMAS .... 66 

16.1. PASAULINIS REITINGAS [ST] ............................................................................................... 66 

17 SKYRIUS – TTT – MOKYMOSI STRATEGIJA ......................................................................... 68 

17.1. EGZAMINAS [PT] ..................................................................................................................... 68 

1 PRIEDAS. PASKIRSTYMO SISTEMOS A, B IR C FINALAMS ........................................... 69 

2 PRIEDAS. OLIMPINĖ PROGRESIJA, 8 TAKELIAI (2020) .................................................. 77 

3 PRIEDAS. KVALIFIKACINĖ SISTEMA – XXXII OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS – TOKIJAS 2020

 ............................................................................................................................................................. 78 

A. RUNGTYS (12) ............................................................................................................................... 78 

B. SPORTININKŲ KVOTA ................................................................................................................ 78 

B.1. BENDRA BAIDARIŲ IR KANOJŲ SPRINTO VARŽYBŲ KVOTA ....................................... 78 

B.2. MAKSIMALUS SPORTININKŲ IR VALČIŲ VIENAM NOK, KURIEMS GALIMA 

DALYVAUTI TOKIJO 2020 M. OLIMPINIŲ ŽAIDYNIŲ ATRANKOJE IR BŪTI 

PASIRINKTIEMS, SKAIČIUS ........................................................................................................... 79 

B.3. SPORTININKŲ KVOTOS VIETŲ PRISKYRIMO TIPAS ........................................................ 79 

B.4. MAKSIMALUS PARAIŠKŲ TOKIJO 2020 M. OLIMPINĖMS ŽAIDYNĖMS SKAIČIUS ... 79 

C. SPORTININKO TINKAMUMAS .................................................................................................. 80 

C.1. IOK REIKALAVIMAI ................................................................................................................. 80 

C.2. PAPILDOMI TINKAMUMO KRITERIJAI ................................................................................ 80 

D. KVALIFIKACIJOS STRATEGIJA ................................................................................................ 80 

D.1. KVALIFIKACINĖS VARŽYBOS .............................................................................................. 80 

D.2. SPORTININKŲ KVOTOS VIETŲ PASKIRSTYMAS PAGAL RUNGTIS ............................. 81 

D.3. OLIMPINĖS KVALIFIKACINĖS VARŽYBOS ........................................................................ 82 

D.3.1. PASAULINĖS KVALIFIKACINĖS VARŽYBOS – 170 SPORTININKŲ KVOTOS VIETŲ

 .............................................................................................................................................................. 82 

D.3.2. „BESIDUBLIUOJANČIŲ“ VIETŲ PERSKIRSTYMAS ........................................................ 84 

D.3.3. ŽEMYNINĖS KVALIFIKACINĖS VARŽYBOS – 70 SPORTININKŲ KVOTOS VIETŲ .. 86 

E. VIETOS PRIIMANČIAI ŠALIAI ................................................................................................... 89 

F. TRIŠALĖS KOMISIJOS KVIESTINĖS VIETOS .......................................................................... 89 

G. KVOTOS VIETŲ PATVIRTINIMO PROCESAS ......................................................................... 89 

H. NEPANAUDOTŲ KVOTOS VIETŲ PERSKIRSTYMAS ........................................................... 90 

H.1. NEPANAUDOTŲ KVALIFIKACINIŲ VIETŲ PERSKIRSTYMAS ........................................ 90 

H.2. NEPANAUDOTŲ PRIIMANČIOS ŠALIES VIETŲ PERSKIRSTYMAS ................................ 91 

H.3. NEPANAUDOTŲ TRIŠALĖS KOMISIJOS KVIESTINIŲ VIETŲ PERSKIRSTYMAS ........ 91 

I. KVALIFIKACINIS TVARKARAŠTIS ........................................................................................... 92 

 

  



/Vertimas iš anglų k./ 
 

TBKIF Baidarių ir kanojų sprinto varžybų taisyklės, 2019 

12 iš 92 
 

1 SKYRIUS – SPORTO REGLAMENTAVIMAS 

1.1 TARPTAUTINĖS VARŽYBOS [BT]  

1.1.1. Visos tarptautinėmis skelbiamos varžybos privalo būti rengiamos remiantis TBKIF 

taisyklėmis. 

1.1.2. Nacionalinių federacijų arba jų filialų rengiamos varžybos yra laikomos tarptautinėmis, jei į 

jas kviečiami dalyvauti užsienio šalių sportininkai.  

1.1.3. Baidarių ir kanojų irklavimo varžybos žemyninėse, regioninėse ir kelių sporto šakų sporto 

žaidynėse privalo būti organizuojamos pagal TBKIF taisykles Pasaulio čempionatams tai sporto 

šakai.  

1.1.4. Olimpinės rungtys turėtų būti naudojamos kaip žemyninių žaidynių varžybų programos 

pagrindas. 

1.1.5. TBKIF privalo patvirtinti baidarių ir kanojų irklavimo kelių sporto šakų žaidynėse 

organizavimą ir programą, o žemyniniu lygiu tai privalo padaryti atitinkama žemyninė asociacija. 

1.2 TARPTAUTINIS VARŽYBŲ KALENDORIUS [BT]  

1.2.1. Tarptautinis varžybų kalendorius kiekvienai sporto šakai organizuojamas keturiais (4) lygiais: 

 Varžybų tipas Varžybos 

1 lygis TBKIF varžybos TBKIF pasaulio čempionatai 

2 lygis TBKIF pasaulio taurės  

3 lygis TBKIF pasaulinio reitingo 

varžybos 

4 lygis • Tarptautinės varžybos 

• Veteranų arba atviros varžybos 

• Kviestinės varžybos 

 

1.2.2. Tik nacionalinė federacija, asocijuotas narys arba TBKIF žemyninė asociacija gali prašyti, 

kad varžybos būtų įtrauktos į TBKIF kalendorių. 

1.2.3. Prašymas dėl įtraukimo į tarptautinį varžybų kalendorių 1 lygiu ir 2 lygiu yra apibrėžtas 

TBKIF įstatuose.  
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1.2.4. Prašymas dėl įtraukimo į tarptautinį varžybų kalendorių 3 lygiu (jei taikytina) ir 4 lygiu gali 

būti pateiktas vadovaujantis tokia procedūra: 

1.2.4a Prašymas dėl įtraukimo į varžybų kalendorių pateikiamas tiesiogiai TBKIF duomenų bazėje. 

1.2.4b Galutinis prašymų dėl įtraukimo į tarptautinį varžybų kalendorių 3 lygiu pateikimo terminas 

yra rugsėjo 1 d. metais iki varžybų. 

1.2.4bc Prašymų dėl įtraukimo į tarptautinį varžybų kalendorių 4 lygiu turi būti pateikiami likus ne 

mažiau nei trim mėnesiams iki varžybų. 

 

1.2.5. Kalendoriaus paskelbimas 

1.2.5a TBKIF varžybų 1 lygiu ir 2 lygiu kalendorius bus paskelbtas iki sausio 1 d. metais iki 

varžybų. 

1.2.5b TBKIF varžybų 3 lygiu kalendorius bus paskelbtas iki spalio 1 d. metais iki varžybų. 

1.2.5c Tarptautinių varžybų kalendorius (4 lygis) bus paskelbtas iš karto po to, kai jį patvirtins 

TBKIF. 

1.3 SPORTININKŲ TINKAMUMAS DALYVAUTI TBKIF VARŽYBOSE [BT]  

1.3.1. TBKIF varžybose gali varžytis tik sportininkai, kurie yra nacionalinei federacijai 

priklausančių klubų ar asociacijų nariai. 

1.3.2. 1.3.1. punkto kriterijų tenkinantis sportininkas, kuris taip pat pirmiausia yra gavęs (raštišką) 

sportininko nacionalinės federacijos sutikimą, gali individualiai varžytis TBKIF varžybose. 

1.3.3. Kiekviena nacionalinė federacija privalo užtikrinti, kad jų sportininkų sveikatos būklė ir 

parengtumas būtų geri ir leistų jiems varžytis konkrečių varžybų lygį atitinkančiu lygiu 

1.3.4. Kiekviena nacionalinė federacija privalo užtikrinti, kad kiekvienas sportininkas, komandos 

atstovas ir Nacionalinė federacija turėtų atitinkamą sveikatos draudimą, draudimą nuo nelaimingų 

atsitikimų ir asmeninio turto draudimą. 
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1.4. AMŽIAUS GRUPĖ [BT] 

1.4.1. Pirmieji metai, kai sportininkas gali varžytis TBKIF arba tarptautinėse varžybose, yra tie 

metai, kuriais yra jo/jos 15-asis gimtadienis. 

1.4.2. Paskutinieji metai, kai sportininkas gali varžytis jaunių kategorijoje, yra tie metai, kai jam/jai 

sukanka 18 metų.  

1.4.3. Paskutinieji metai, kai sportininkas gali varžytis U-21 jaunimo kategorijoje, yra tie metai, kai 

jam/jai sukanka 21 metai. 

1.4.4. Paskutinieji metai, kai sportininkas gali varžytis U-23 jaunimo kategorijoje, yra tie metai, kai 

jam/jai sukanka 23 metai. 

1.4.5. Sportininkas gali varžytis veteranų rungtyse tais metais, kuriais jis arba ji pasiekia apatinę 

amžiaus kategorijų ribą. Veteranų amžiaus grupė yra apibrėžiama kiekvienoje sporto šakoje, o 

jauniausias amžius yra 35 metai. 

1.4.6. Kad galėtų dalyvauti konkrečios amžiaus grupės rungtyje sportininkas arba nacionalinė 

federacija privalo pateikti dokumentus, įrodančius varžybų dalyvio amžių, pavyzdžiui, pasą, asmens 

tapatybės kortelę ar lygiavertį dokumentą. 

1.5. SPORTININKO ŠALIES, KURIAI JIS ATSTOVAUJA, PILIETYBĖS PAKEITIMAS Į 

KITĄ [BT]  

 

1.5.1. Kad sportininkas, kuris dalyvavo tarptautinėse bet kurio lygio varžybose trejus (3) 

paskutinius metus, pasikeistų šalies, kuriais jis atstovauja, pilietybę į kitą, tam jis privalo gauti 

TBKIF leidimą ir dviejų (2) susijusių nacionalinių federacijų patvirtinimą. 

1.5.2. Tam, kad sportininkas atitiktų sportininko pilietybės keitimo reikalavimus, jis privalo būti 

gyvenęs toje šalyje paskutiniuosius dvejus (2) metus arba turėti naujos šalies pilietybę. 

1.5.3. 18 metų ar jaunesnis sportininkas gali pasikeisti pilietybę esant dviejų (2) susijusių 

nacionalinių federacijų patvirtinimui. Jam/jai nereikia atitikti dviejų (2) metų gyvenimo toje šalyje 

reikalavimo. 

1.5.4. Prašymą dėl sportininko pilietybės keitimo nacionalinė federacija privalo pateikti TBKIF ne 

vėliau negu lapkričio 30 d. metais prieš dalyvio pageidaujamus metus, kada jis nori varžytis.  
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1.5.5 Pilietybės klausimai, susiję su olimpinėmis ir parolimpinėmis žaidynėmis, yra 

reglamentuojami Olimpinėje ir parolimpinėje chartijoje. 

1.5.6. Olimpinėse ir parolimpinėse žaidynėse norintys dalyvauti baidarių ir kanojų irklavimo 

sportininkai privalo turėti nacionalinės federacijos šalies, kuriai jie atstovauja, pilietybę.  

1.5.7. Baidarių ir kanojų irklavimo sporte dalyvis per bet kuriuos kalendorinius metus negali 

varžytis daugiau negu už vieną (1) nacionalinę federaciją.   

1.6. PARAIŠKŲ TEIKIMO PROCESAS [BT]  

1.6.1. TBKIF varžybos (nuo 1 lygio iki 3 lygio) 

1.6.1a Vardinės paraiškos dalyvauti TBKIF varžybose priimamos tik iš nacionalinių federacijų, 

kurios yra dabartinės TBKIF narės.  

1.6.1b Paraiškoje turi būti nurodyta: 

• nacionalinės federacijos, kuriai priklauso sportininkas (-ai) pavadinimas; 

• sportininko (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-ės); 

• sportininko (-ų) gimimo šalis (-ys); 

• sportininko (-ų) lytis; 

• sportininko (-ų) gimimo data; 

• sportininko (-ų) TBKIF numeris (jei žinomas); 

• rungtys, kuriose sportininkas (-ai) arba komanda (-os) pageidauja dalyvauti; 

• komandos vadovo vardas (-ai), pavardė (-ės) ir elektroninio pašto adresas. 

 

1.6.1c Vardinės paraiškos privalo būti teikiamos pateikiamos naudojant TBKIF paraiškų teikimo 

sistemą internete. 

1.6.1d Vardinės paraiškos gavimo patvirtinimas pateikiamas TBKIF paraiškų teikimo sistemoje 

internete. 

1.6.1e Galutinis vardinių paraiškų pateikimo terminas yra 10 dienų iki pirmos varžybų dienos arba, 

parakanojininkams, iki klasifikacijos.   

1.6.1f Esant nepaprastosioms aplinkybėms, vardines paraiškas po termino nacionalinės federacijos 

gali pateikti Techniniam pirmininkui. Techninis pirmininkas savo nuožiūra sprendžia, ar paraišką 

priimti, ar ją atmesti. Už kiekvieną po termino pateiktą paraišką sportininkas privalo sumokėti 20 

eurų mokestį. 
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1.6.1g Įgulų valtyse varžybų dalyvių pavardės privalo būti sužymėtos tokia tvarka, kokia jie 

lenktyniaus valtyje. Pirmoji pavardė viršuje turi būti to varžybų dalyvio, kuris yra valties priekyje.  

1.6.2. Tarptautinės varžybos (4 lygis) 

1.6.2a Vardinės paraiškos dalyvauti tarptautinėse varžybose (4 lygis) priimamos iš atskirų asmenų 

arba nacionalinių federacijų.  

1.6.2b Paraiškos privalo būti teikiamos raštu arba internetu pagal POK pateiktas taisykles. 

1.6.2c Paraiškoje turi būti nurodyta: 

• sportininko šalies, kuriais jis atstovauja, pilietybė; 

• sportininko (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-ės); 

• sportininko lytis; 

• sportininko gimimo data; 

• rungtys, kuriose sportininkas (-ai) arba komandos pageidauja dalyvauti; 

1.6.2d POK raštu arba elektroniniu būdu per dvi (2) dienas privalo patvirtinti, kad paraiška yra 

gauta. 

1.7. VARŽYBŲ GALIOJIMAS [BT] 

1.7.1 Pasaulio čempionatai (TBKIF varžybų 1 lygis) 

1.7.1a Bet kokioje olimpinėje ar parolimpinėje rungtyje galiojantis pasaulio čempionatas 

organizuojamas tik tokiu atveju, jei rungtyje startuoja ne mažiau negu šešios (6) nacionalinės 

federacijos iš ne mažiau negu trijų (3) žemynų. Jei vykstant rungčiai kai kurios nacionalinės 

federacijos iškrenta arba nebaigia rungties, čempionatų galiojimui tai įtakos neturi. 

1.7.1b Neolimpinėms ir neparolimpinėms rungtims, galiojantis pasaulio čempionatas 

organizuojamas tik tokiu atveju, jei kiekvienoje rungtyje startuoja ne mažiau negu šešios (6) 

nacionalinės federacijos IR BENDRAI varžybose startuoja sportininkų iš ne mažiau negu trijų (3) 

žemynų. Jei vykstant rungčiai kai kurios nacionalinės federacijos iškrenta arba nebaigia rungties, 

čempionatų galiojimui tai įtakos neturi. 
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1.7.2 Pasaulio taurė (TBKIF varžybų 2 lygis) ir TBKIF varžybų 3 lygis: 

1.7.2a Galiojanti Pasaulio taurė organizuojama tik tokiu atveju, jei varžybose startuoja ne mažiau 

negu penkios (5) nacionalinės federacijos iš ne mažiau negu dviejų (2) žemynų. 

1.7.2b Kad rungtis būtų pripažinta galiojančia, toje rungtyje turi startuoti ne mažiau trijų (3) valčių 

arba trijų (3) komandų iš dviejų (2) skirtingų nacionalinių federacijų. 

1.7.2c Kad rungtis būtų laikoma galiojančia, nebūtina, kad visos trys (3) valtys arba visos trys (3) 

komandos pasiektų finišą. 

1.7.3 Kad varžybos būtų pripažintos tarptautinėmis (4 lygis), turi būti bent išsiųsti kvietimai 

nacionalinėms federacijoms arba užsienio valstybių sportininkams. 

1.8. TBKIF PASAULIO ČEMPIONATAI (1 LYGIS) [BT] 

1.8.1. Pasaulio čempionatai yra organizuojami tik patvirtinus TBKIF Direktorių valdybai ir tik 

tokioms rungtims, kurios nurodytos varžybų programoje. 

1.8.2. Pasaulio čempionatų organizavimo pakeitimai gali būti atliekami tik dokumentais fiksuojant 

procesą sutartyje tarp TBKIF ir POK.  

1.8.3. Sprendimą dėl varžybų programos priima TBKIF Direktorių valdyba. 

1.8.4. Už varžybų tvarkarašti atsako TBKIF. TBKIF įvertina transliacijos poreikius ir/arba išorinius 

veiksnius, kurie gali daryti įtaką tvarkaraščiui. 

1.8.5. Vertinimo komisija 

1.8.5a Per pasaulio čempionatus Vertinimo komisija yra aukščiausia institucija.  

1.8.5b Vertinimo komisiją sudaro trys (3) asmenys. 

1.8.5c Vertinimo komisijos narius paskiria TBKIF Direktorių valdyba.  

1.8.5d Vienas iš šių narių paskiriamas Vertinimo komisijos pirmininku. 
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1.8.6. Apdovanojimai  

1.8.6a Apdovanojimai teikiami pagal TBKIF protokolą.  

1.8.6b Yra teikiami tokie medaliai: 

• 1-a vieta: aukso medalis, 

• 2-a vieta: sidabro medalis, 

• 3-ia vieta: bronzos medalis. 

1.8.6c Kai rungiasi įgulų valtys arba komandos, atitinkamas medalis teikiamas kiekvienam 

sportininkui. 

1.8.6d Kad būtų išlaikytas apdovanojimų ceremonijos formalumas medaliais apdovanojami 

sportininkai privalo dėvėti savo nacionalinių komandų uniformas. 

1.8.7. Šalies taurė 

1.8.7a Pasaulio čempionatuose geriausią bendrą rezultatą pasiekusiai nacionalinei federacijai bus 

teikiama šalies taurė. 

1.8.7b Reitingavimo sąrašas bus pateiktas pagal kiekvienai sporto šakai nustatytą sistemą. 

1.9. VETERANŲ PASAULIO ČEMPIONATAI (4 LYGIS) [BT] 

1.9.1 Veteranų pasaulio čempionatai gali būti organizuojami kiekvienoje sporto šakoje. 

1.9.2. Remdamasi susijusio Techninio komiteto rekomendacija TBKIF Direktorių valdyba nustato 

rungtis. 

1.9.3. Paraiškas gali teikti tiek atskiri asmenys, tiek nacionalinės federacijos. 
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1.10 DOPINGO KONTROLĖ [BT]  

1.10.1. Dopingo vartojimas, kaip tai apibrėžta Pasauliniame antidopingo kodekse ir TBKIF 

antidopingo taisyklėse, yra griežtai draudžiamas. 

1.10.2. Dopingo kontrolė, prižiūrint TBKIF Medicininei ir antidopingo komisijai, privalo būti 

vykdoma remiantis TBKIF Dopingo kontrolės taisyklėmis.  

1.10.3. Prieš pradėdami varžytis bet kuriose TBKIF varžybose arba žemyniniuose čempionatuose 

sportininkai privalo baigti TBKIF antidopingo švietimo programą arba jos atitikmenį. Priešingu 

atveju jiems gali būti neleista dalyvauti varžybose. 

1.11 APELIACIJA TBKIF DIREKTORIŲ VALDYBAI [BT]  

1.11.1. Dalyvaujanti nacionalinė federacija gali teikti apeliaciją TBKIF Direktorių valdybai, jei, 

pasibaigus varžyboms, tampa žinomi nauji faktai, kurie žymiai paveiktų per varžybas priimtą 

sprendimą. 

1.11.2 Apeliacijoje negali būti ginčijamos faktinės varžybų aplinkybės. 

1.11.3. Apeliacija TBKIF Direktorių valdybai privalo būti pateikiama per 30 dienų nuo varžybų 

pabaigos dienos. Kartu su apeliacija turi būti pridedamas 75 eurų mokestis. Mokestis grąžinamas, 

jei apeliacija yra patenkinama. 

1.11.4 TBKIF Direktorių valdyba priima sprendimą ir apie jį raštu praneša nacionalinei federacijai.  

1.12 DISKVALIFIKACIJA DĖL NESPORTIŠKO ELGESIO [BT]  

1.11.1. Dalyvaujanti nacionalinė federacija gali teikti apeliaciją TBKIF Direktorių valdybai, jei, 

pasibaigus varžyboms, tampa žinomi nauji faktai, kurie žymiai paveiktų per varžybas priimtą 

1.12.1. Bet kuris sportininkas, kuris neteisėtomis priemonėmis bando laimėti varžybas, tyčia 

pažeidžia taisykles arba ginčija jų galiojimą, kaip sprendžia teisėjai, gali būti diskvalifikuojamas 

visai varžybų trukmei (DSKVNE).  

1.12.2. Jei sportininkas diskvalifikuojamas po varžybų dėl dopingo arba netinkamumo, turi būti 

atlikti tokie veiksmai: 

• panaikinami visi valties (-čių) pasiekti rezultatai ir reitingai (DSKVNE); 

• atitinkamai perskaičiuojami visi rezultatai; 

• parengiamos visų rezultatų, kuriems tai turėjo įtakos, koreguotos versijos (rezultatai, 

suvestinės, medaliai).  
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1.13. REZULTATAI [BT] 

1.13.1 TBKIF varžyboms (nuo 1 lygio iki 3 lygio) TBKIF per septynias (7) dienas nuo varžybų 

pabaigos privalo būti pateikta nurodyto formato elektroninė išsamių oficialių rezultatų kopija. 

Elektroniniai rezultatai privalo būti laikomi internete istoriniais tikslais. 

1.13.2. Tarptautinėms varžyboms (4 lygis) TBKIF per septynias (7) dienas nuo varžybų pabaigos 

turėtų būti pateikta elektroninė išsamių oficialių rezultatų kopija pdf formatu, kuri paskelbiama 

TBKIF interneto svetainėje.  

1.14. PREKIŲ ŽENKLAI IR REKLAMA [BT] 

1.14.1 Tabako rūkymo bei stiprių alkoholinių gėrimų reklama yra draudžiama. 

1.14.2. Ant valčių, įrangos ir aprangos gali būti talpinami prekių ženklai, reklamos simboliai ir 

rašytinis tekstas. 

1.14.3. Su sporto rėmimu nesusiję vaizdai, simboliai, šūkiai ir rašytinis tekstas ar bet kokie 

politiniai pareiškimai yra draudžiami.  

1.14.4. Visa reklaminė medžiaga turi būti talpinama taip, kad netrukdytų identifikuoti sportininkų ir 

neturėtų įtakos lenktynių rezultatams. 

1.15. TARPTAUTINIS TECHNINIS TEISĖJAS (TTT) – EGZAMINAI [BT] 

1.15.1. Egzaminų kalendorius  

1.15.1a Kiekvienais metais po visų Techninių pirmininkų pasiūlymų yra paskelbiamas oficialių 

egzaminų kalendorius kiekvienai sporto šakai. 

1.15.1b Žemyninės asociacijos arba nacionalinės federacijos turi teisę pateikti paraišką susijusiam 

Techniniam pirmininkui dėl egzamino rengimo. Tokiu atveju šis organizuojantis subjektas privalo 

padengti egzamino organizavimo išlaidas, įskaitant visas egzaminuotojų apgyvendinimo ir kelionių 

išlaidas. 
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1.15.2. Kandidatų paraiškos  

1.15.2a Tik nacionalinės federacijos turi teisę nominuoti kandidatus egzaminams likus ne mažiau 30 

dienų iki paties egzamino. 

1.15.2b Paraiškos privalo būti siunčiamos į TBKIF būstinę užpildant TBKIF parengtą formą, kuri 

yra skelbiama TBKIF interneto svetainėje. 

1.15.2c Iš TBKIF būstinės susijusiam Techniniam pirmininkui bus persiunčiamas kandidatų 

sąrašas. 

1.15.2d Už kiekvieną egzamine norintį dalyvauti kandidatą nacionalinei federacijai bus taikomas 20 

eurų mokestis. 

1.15.2e Galutinė sąskaita bus atsiųsta nacionalinei federacijai laikotarpiu nuo spalio 30 d. iki 

lapkričio 30 d. 

1.15.2f Nacionalinės federacijos finansiškai atsako už savo teisėjus (prieš ir po egzamino). 

1.15.3. Egzamino eiga 

1.15.3a Egzaminą administruoja susijusio Techninio pirmininko paskirtas pakomitetis. 

1.15.3b Teisėjai, kurie nori tapti TBKIF varžybų teisėjais, egzaminus laikys anglų kalba. Egzamine 

bus tikrinamos jų žinios apie TBKIF įstatus ir TBKIF taisykles. Kiekviena sporto šaka gali pridėti 

praktinį vertinimą arba minimalios patirties reikalavimą. 

1.15.3c Jei kandidatai laiko egzaminą bet kuria kita oficialia kalba, jie negali būti laikomi tinkamais 

teisėjauti TBKIF varžybose.  

1.15.4. Teisėjų pažymėjimai 

1.15.4a Pasibaigus egzaminui susijęs Techninis pirmininkas užpildo TBKIF Teisėjų egzamino 

ataskaitą ir išsiunčia ją į TBKIF būstinę, kur išduodami ir nacionalinėms federacijoms išsiunčiami 

teisėjų pažymėjimai tiems, kurie egzaminą išlaikė.  
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1.15.4b Teisėjų pažymėjimai galioja ketverius (4) metus. 

1.15.4c Jei teisėjo pažymėjimas baigia galioti, yra pamestas arba sugadintas, už naujo pažymėjimo 

išdavimą taikomas 20 eurų mokestis. 

1.16. TTT – SKYRIMAS TBKIF VARŽYBOMS [BT] 

1.16.1 Teisę skirti TTT TBKIF 1 lygio ir 2 lygio varžyboms turi tik nacionalinės federacijos. 

1.16.2 TTT pasiūlymų kiekvienai sporto šakai pateikimo galutinis terminas yra gruodžio 31 d. 

metais iki varžybų. 

1.16.3 Nominacijos pateikiamos atitinkama Techniniam pirmininkui (kopiją pateikiant ir TKBIF 

būstinei). 

1.16.4 Techninis pirmininkas ne vėliau kaip iki kovo 1 d. TKBIF Direktorių valdybai pateiks 

Teisėjų sąrašą patvirtinimui. 
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2 SKYRIUS – ĮVADAS  

2.1.  TIKSLAS [PT] 

Baidarių ir kanojų sprinto varžybų tikslas yra sportininkų varžymasis tarpusavyje baidarėmis ir 

kanojomis aiškiai nustatytoje laisvoje trasoje per trumpiausią galimą laiką pagal taisykles.  

2.2.  TARPTAUTINĖS VARŽYBOS [PT] 

2.2.1. Tarptautinių varžybų tipai: 

Varžybų tipas  Varžybos Paraiškos 

 

 

TBKIF 

varžybos 

1 LYGIS TBKIF PASAULIO ČEMPIONATAI 

TBKIF JAUNIŲ IR JAUNIMO U-23 

PASAULIO ČEMPIONATAI 

 

1 valtis vienai rungčiai 

vienai NF 

2 LYGIS TBKIF PASAULIO TAURĖS 1 valtys vienai rungčiai 

vienai NF 

3 LYGIS   

Nustato 

organizatorius 
Tarptautinės 

varžybos 

4 LYGIS Tarptautinės varžybos 

Veteranų arba atviros varžybos 

Kviestinės varžybos 

 

2.2.2. Šias varžybas privalo prižiūrėti arba administruoti bent vienas (1) akredituotas teisėjas, 

turintis galiojantį TBKIF kanojų sprinto teisėjo pažymėjimą. 
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3 SKYRIUS – SPORTININKŲ ĮRANGA  

3.1 VALČIŲ SPECIFIKACIJOS [PT] 

Valtys K1 K2 K4 C1 C2 C4 

Maksimalus 

ilgis (cm) 

520 650 1100 520 650 900 

Minimalus 

svoris (kg) 

12 18 30 14 20 30 

 

3.2 KONSTRUKCIJA [PT] 

3.2.1. Baidarės ir kanojos korpuso dalis ir išilginės linijos negali būti įgaubtos (atitinkamai 

horizontaliai ir vertikaliai). 

3.2.2. Denio konstrukcija bet kuriame horizontaliame taške negali būti aukštesnė negu pirmojo 

borto priekinio krašto aukščiausias taškas.  

3.2.3. Visos valtys privalo būti pagamintos simetriškai savo ilgio ašiai. 

3.2.4. Valčių paviršiuose negali būti naudojamos jokios pašalinės medžiagos, kurios sportininkams 

suteiktų nesąžiningą pranašumą. 

3.2.5. Jokia valties dalis (įskaitant sėdynę ir atramą kojoms) negali turėti jokių judančių dalių, 

kurios gali būti panaudotos valties varymui tokiu būdu, kuris sportininkams suteiktų nesąžiningą 

pranašumą (leidžiama naudoti jau naudojamas egzistuojančias judančios sėdynės sistemas). 

3.2.6. Tam, kad tarptautinėse varžybose būtų galima naudoti naujo dizaino valtį, toks pat valties 

dizainas turi būti patikrintas oficialia valčių kontrole Pasaulio čempionatuose arba Pasaulio taurės 

varžybose. Po BKSK patvirtinimo ir su sąlyga, kad valtį galima įsigyti komercinėje rinkoje, po to ją 

galima naudoti. 
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3.2.7. Reikšmingos įrangos, įskaitant  valtis, susijusią įrangą ir aprangą, tačiau jomis neapsiribojant, 

inovacijos, prieš suteikiant leidimą jomis naudoti TBKIF tarptautinėse varžybose, įskaitant Pasaulio 

čempionatus ir Olimpines žaidynes, privalo atitikti toliau nurodytus reikalavimus:  

3.2.7a jos privalo būti prieinamos visiems varžybų dalyviams (jokių išimtinių patentų); 

3.2.7b susijusios išlaidos turi būti pagrįstos; 

3.2.7c visiems sportininkams privalo būti sudarytos lygios galimybės, 

3.2.7d jos turi būti saugios ir nežalingos aplinkai.  

3.2.8. Inovacija privalo būti pateikta TBKIF BKSK vertinimui. Jei ji įvertinama kaip atitinkanti 

aukščiau nurodytas sąlygas ir patvirtinama naudojimui, ji turi būti lengvai prieinama visiems 

sportininkams iki tų metų sausio mėn. 1 d. tam, kad ją būtų leista naudoti tarptautinėse varžybose. 

Įguloms, naudojančioms nepatvirtintas inovacijas, varžytis nebus leidžiama. TBKIF BKSK 

vienintelis gali priimti sprendimus visais šioje Taisyklėje apibrėžtais klausimais. 

3.2.9. Valtis arba sportininkas gali turėti prietaisą, kuris realiuoju laiku suteikia informaciją apie 

rodiklius, kuri naudojama televizijoje arba pristatant rungtį. Sportininkas gali naudoti prietaisą 

analizei po varžybų, tačiau prietaisas jokiomis aplinkybėmis negali būti naudojamas informacijos 

sportininkui realiuoju laiku suteikimui vykstant varžyboms. 

3.2.10. Sportininkai atsako už tai, kad valtys atitiktų varžyboms taikomus techninius reikalavimus. 

3.3 BAIDARĖS [PT] 

3.3.1. Valtys gali turėti ne daugiau negu vieną (1) vairą. Vairas turi būti montuojamas po valties 

korpusu.  

3.3.2. Valtis turi būti pagaminta kaip sėdimojo tipo (baidarės tipo), o ne irklavimo priklaupus tipo 

(jūrinio-ekspedicinio tipo) valtis.  

3.3.3. Baidarėse galima naudoti žolių kreiptuvus, montuojamus priešais vairą. Žolių kreiptuvas turi 

būti ne ilgesnis negu 20 cm ir negali siekti giliau negu vairas. 
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3.4 KANOJOS [PT] 

3.4.1. Kanojoje draudžiama naudoti kreipiančiuosius vairus arba bet kokius kitus kreipiančiuosius 

aparatus, keičiančius kanojos kryptį. 

3.4.2. C1 ir C2 gali būti visiškai atviros. Minimalus angos ilgis privalo būti 280 cm. Valties šono 

kraštas (planšyras) į valtį gali tęstis ne daugiau penkių (5) cm pagal visą nustatytą angą. Valtis gali 

turėti ne daugiau negu tris (3) sutvirtinančius strypus, kurių kiekvienas negali būti platesnis negu 

septyni (7) cm. 

3.4.3 C4 kanoja gali būti visiškai atvira, minimalus angos ilgis privalo būti 390 cm. Valties šono 

kraštas (planšyras) į valtį gali tęstis ne daugiau šešių (6) cm pagal visą nustatytą angą. Valtis gali 

turėti ne daugiau negu keturis (4) sutvirtinančius strypus, kurių kiekvienas negali būti platesnis negu 

septyni (7) cm. 

3.5 SAUGOS ĮRANGA [ST] 

3.5.1. Valties konstrukcija privalo būti tokia, kad, valčiai prisipildžius vandens, ji išliktų plūdri. 

3.5.2. Jokia sportininko kūno dalis negali jokiu būdu būti pritvirtinta prie valties. Tokie tvirtinimo 

elementai privalo būti pašalinti.  

3.6 IDENTIFIKACIJA IR PREKIŲ ŽENKLŲ REKLAMA [PT] 

3.6.1. Reklamos ant įrangos ir aprangos reikalavimai TBKIF Baidarių ir kanojų sprinto varžyboms 

(išskyrus Olimpines žaidynes, žr. 12 skyrių) yra pateikti TBKIF prekių ženklų reklamos 

identifikavimo ant įrangos gairių instrukcijoje.  

3.6.2. Ant įrangos (pvz., valties ir irklo) yra numatytos vietos su dydžio apribojimais, skirtos prekių 

ženklams ir reklamai. Šios vietos yra skirtos sportininkų/ NF, gamintojo, organizatoriaus ir TBKIF 

(įskaitant rėmėjus) identifikavimui.  

3.6.3. Sportininko pavardė turi būti nurodoma abiejose valties pusėse po bortu. 
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4 SKYRIUS – VARŽYBŲ PROGRAMA  

4.1 VALTYS IR DISTANCIJOS [PT] 

4.1.1. Oficialios TBKIF pripažįstamos valtys yra tokios: 

Valtys 

K1 Vienvietė baidarė 

K2 Dvivietė baidarė 

K4 Keturvietė baidarė 

C1 Vienvietė kanoja 

C2 Dvivietė kanoja 

C4 Keturvietė kanoja 

SUP Irklentė 

 

4.1.2. Oficialios TBKIF pripažįstamos distancijos yra tokios: 200 m, 500 m, 1000 m ir 5000 m. 

4.2 RUNGTYS [PT] 

4.2.1. Olimpinės rungtys: 

Vyrai  Moterys 

MK1 200 m  WK1 200 m 

MK4 500 m  WC1 200 m 

MK1 1000 m  WK1 500 m 

MK2 1000 m  WC2 500 m 

MC1 1000 m  WK2 500 m 

MC2 1000 m  WK4 500 m 

* M – vyrai, W – moterys; MK – vyrai baidarės, WK – moterys baidarės; MC – vyrai kanojos, WC 

– moterys kanojos 
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4.2.2. Galimos neolimpinės rungtys: 

Vyrai Moterys Mišrios 

200 m 

MK2 200 m WK2 200 m XK2 200 m 

MK4 200 m WK4 200 m XK4 200 m 

MC1 200 m   

MC2 200 m WC2 200 m XC2 200 m 

MC4 200 m WC4 200 m XC4 200 m 

500 m 

MK1 500 m   

MK2 500 m  XK2 500 m 

  XK4 500 m 

MC1 500 m WC1 500 m  

MC2 500 m  XC2 500 m 

MC4 500 m WC4 500 m XC4 500 m 

1000 m 

 WK1 1000 m  

 WK2 1000 m XK2 1000 m 

MK4 1000 m WK4 1000 m XK4 1000 m 

 WC1 1000 m  

 WC2 1000 m XC2 1000 m 

MC4 1000 m WC4 1000 m XC4 1000 m 

5000 m 

MK1 5000 m WK1 5000 m  

MK2 5000 m WK2 5000 m XK2 5000 m 

MK4 5000 m WK4 5000 m XK4 5000 m 

MC1 5000 m WC1 5000 m  

MC2 5000 m WC2 5000 m XC2 5000 m 
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5 SKYRIUS – VARŽYBŲ FORMATAS  

5.1 ATRANKOS PLAUKIMAI IR FINALAI [ST] 

5.1.1. Tam, kad lenktynės įvyktų, jose privalo dalyvauti ne mažiau trijų (3) baidarių arba kanojų. Jei 

paraiškų dalyvauti lenktynėse iki 1000 m bei įskaitant 1000 m skaičius yra didesnis negu takelių 

skaičius, būtini atrankos plaukimai. 

5.1.2. Į atrankos plaukimus valtys išskirstomi traukiant burtus arba pagal pasaulinius TBKIF 

reitingus. Atrankos plaukimų sistema ir progresinė sistema yra apibrėžtos 1 priede. 

5.1.3. Traukiant burtus atrankos plaukimuose turi dalyvauti toks pat valčių skaičius arba ne daugiau 

negu viena (1) papildoma valtis atrankos plaukime (pvz., 1 atrankos plaukimas – 8 valtys, 2 

atrankos plaukimas – 7 valtys). 

5.1.4. B finalas bus rengiamas tik tuo atveju, jei tose konkrečiose rungtynėse dalyvauja daugiau 

negu 18 valčių, o C finalas bus rengiamas tik tuo atveju, jei tose konkrečiose rungtynėse dalyvauja 

daugiau negu 36 valtys. 

5.1.5. Draudžiama keisti komandos, kuri pateko į pusfinalius arba finalą, sudėtį. 

5.1.6. Daugiau nei 1000 metrų lenktynėms atrankos plaukimai neturėtų būti rengiami, o visos 

dalyvaujančios valtys turėtų startuoti vienu metu.  

5.1.7. Jei vandens ruožo plotis yra nepakankamas vienalaikiam startui, turėtų būti leidžiama 

startuoti reguliariais intervalais.  
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6 SKYRIUS – KVIETIMAI IR PARAIŠKOS  

6.1 KVIETIMAI [PT] 

6.1.1. Kvietimai turėtų būti išsiunčiami likus ne mažiau negu dviem (2) mėnesiams iki varžybų. 

6.1.2. Kvietimuose dalyvauti tarptautinėse varžybose privalo būti nurodyta tokia informacija: 

6.1.2a varžybų data ir vieta; 

6.1.2b trasos (-ų) padėtis ir planas; 

6.1.2c numatomos rungtys; 

6.1.2d varžybų programa; 

6.1.2e dalyvavimo sąlygos/terminai; 

6.1.2f adresas, kuriuo turėtų būti siunčiamos paraiškos; 

6.1.2g galutinė paraiškų priėmimo data. 

6.1.3. Kiek tai įmanoma, lenktynių tvarka nustatoma pagal tvarkaraščius, nustatytus suaugusiųjų 

pasaulio čempionatams ir jaunių bei jaunimo U-23 pasaulio čempionatams. 

6.2 PARAIŠKOS [PT] 

6.2.1. Informacija apie paraiškų teikimo procesą ir formas pateikta 1.6. straipsnyje. 

6.2.2 Tokia pat informacija turėtų būti pateikiama atsarginiams sportininkams, jei tokių yra. 

6.2.3. Be nominuotų įgulų, dalyvaujančioms nacionalinėms federacijoms į paraiškas leidžiama 

įtraukti neribotą atsarginių sportininkų skaičių. 

6.2.4. Teikdamos paraiškas nacionalinės federacijos privalo nurodyti sportininkų dėvimos aprangos 

spalvas, o šias spalvas per varžybas keisti yra draudžiama. 

6.2.5. POK priims paraiškas, kurios atitinka dalyvavimo sąlygas/terminus. Todėl POK gali atmesti 

arba panaikinti dalyvių, kurie nesilaiko dalyvavimo sąlygų/terminų, paraiškas. 
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7 SKYRIUS – VARŽYBŲ TEISĖJAI  

7.1. VARŽYBŲ TEISĖJAI [ST]  

7.1.1. Tarptautines varžybas prižiūri šie Tarptautiniai techniniai teisėjai (TTT): 

• Vyriausiasis varžybų teisėjas 

• Vyriausiasis teisėjas 

• Vyriausiojo teisėjo pavaduotojas 

• Varžybų vadovas 

• Valčių kontrolieriai 

• Starto teisėjas (-ai) 

• Išlygiuotojas (-ai) 

• Trasos teisėjas (-ai) 

• Posūkio vietos teisėjas (-ai) 

• Finišo linijos teisėjas (-ai) 

• Pranešėjas 

• Atstovas ryšiams 

 

7.1.2. Jei aplinkybės leidžia, vienas (1) asmuo gali atlikti dviejų (2) aukščiau nurodytų pareigų 

funkcijas. 

7.1.3. Priklausomai nuo per varžybas naudojamų technologinių sistemų teisėjų skaičius gali būti 

sumažintas arba pakeistas. Atitinkamai gali būti koreguojamos 7.3. straipsnyje  išvardintos pareigos 

ir procedūros. Organizatorius privalo informuoti komandų vadovus apie teisėjų sudėties pakeitimus. 

7.2. VARŽYBŲ KOMITETO PAREIGOS [ST]  

7.2.1. Varžyboms vadovauja Varžybų komitetas, kurį sudaro: 

7.2.1a Vyriausiasis varžybų teisėjas; 

7.2.1b Vyriausiasis teisėjas; 

7.2.1c Vyriausiojo teisėjo pavaduotojas. 

7.2.2. Ne mažiau negu du (2) Varžybų komiteto nariai privalo turėti galiojantį Tarptautinį baidarių 

ir kanojų sprinto teisėjo pažymėjimą. 
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7.2.3. Varžybų komiteto pareigos: 

7.2.3a organizuoti ir prižiūrėti varžybas; 

7.2.3b esant nepalankioms oro sąlygoms arba susidarius nepalankioms aplinkybėms, dėl kurių 

neįmanoma surengti varžybų, atidėti varžybas ir nuspręsti dėl kito laiko, kai jos galėtų būti 

rengiamos; 

7.2.3c priimti sprendimus dėl diskvalifikacijos tais atvejais, kai per varžybas yra pažeidžiamos 

taisyklės; 

7.2.3d išnagrinėti visus pateiktus protestus ir išspręsti visus iškilusius ginčus; 

7.2.3e priimti sprendimus remiantis TBKIF Baidarių ir kanojų sprinto varžybų taisyklėmis; 

7.2.3f taip pat gali būti taikomos nuobaudos pagal TBKIF įstatus; 

7.2.3g prieš priimant sprendimą dėl galimo taisyklių pažeidimo, išklausyti teisėjo, kuris kontroliavo 

lenktynes, per kurias, kaip nurodoma, įvyko numanomas taisyklių pažeidimas, nuomonę. 

7.2.4. Varžybų komiteto narys gali nedalyvauti priimant sprendimą, susijusį su sportininku iš jo/jos 

NF. 

7.3. TEISĖJŲ PAREIGOS [ST]  

7.3.1. Vyriausiasis varžybų teisėjas, kuris kartu yra ir Varžybų komiteto pirmininkas, priima 

sprendimus visais per faktines varžybas iškylančiais klausimais, kurie nėra reglamentuojami šiose 

taisyklėse.  

7.3.2. Vyriausiasis teisėjas: 

7.3.2a bendradarbiauja su Vyriausiuoju varžybų teisėju ir esant reikalui pavaduoja Vyriausiąjį 

varžybų teisėją; 

7.3.2b surenka varžybų administravimui būtinas formas; 

7.3.2c suformuluoja Varžybų komiteto sprendimus dėl protesto dalyko ir suorganizuoja, kad tai 

būtų užfiksuota protokole. Jis/ji atsako už protokolo tikslumą. 
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7.3.3. Vyriausiojo teisėjo pavaduotojas: 

7.3.3a glaudžiai bendradarbiauja su Vyriausiuoju varžybų teisėju ir Varžybų vadovu bei atlieka 

administracines varžybų užduotis; 

7.3.3b patikrina sportininkų asmens tapatybės dokumentus ir jų amžių, jei būtina; 

7.3.3c tuo atveju, kai duomenys yra apdorojami kompiuteriu, palaiko ryšius su atsakingu IT 

asmeniu; 

7.3.3d per varžybas tikrina visų lenktynių rezultatus ir parengia sąrašą valčių, patekusių į kitą 

varžybų etapą. 

7.3.4 Varžybų vadovas: 

7.3.4a palaiko nuolatinį ryšį su organizatoriais, kad išspręstų bet kokias galimas problemas; 

7.3.4b prižiūri lenktynes ir atsako už tai, kad programos būtų įgyvendindamos be bereikalingo 

delsimo; 

7.3.4c pasirūpina visu varžybų lenktynių adminiustravimu (varžybų tvarkaraštis, burtų traukimas, 

rezultatai, techniniai dokumentui, valčių kontrolė, spauda, protestai ir t.t.); 

7.3.4d užtikrtina, kad pranešėjas pateiktų visą būtiną lenktynių informaciją, pavyzdžiui, startų 

eiliškumą, nestartavusių varžybų dalyvių pavardes ir rezultatus.  

7.3.5. Valčių kontrolierius (-iai): 

7.3.5a Identifikacijos kontrolierius (-iai) privalo leisti sportininkams varžytis lenktynėse tik tuo 

atveju, jei bus patikrinta jų identifikacija ir jų valtys, įranga, apranga, starto numeris ir ant kūno 

fiksuojamas numeris atitiks taisykles. Jie taip pat patikrins, ar valtyse nėra jokių pašalinių 

medžiagų, kurios gerintų rezultatus, ir jokių uždraustų įtaisų, nurodytų  3 skyriuje. Atsakingas 

teisėjas privalo informuoti Varžybų komitetą apie nedalyvaujančias valtis. 

7.3.5b Valčių kontrolierius (-iai), tikrinantis (-ys) valtis po lenktynių, patikrins valtis pasibaigus 

lenktynėms: 

• Po finišo valčių kontrolei atsitiktine tvarka bus pasirinktos ne mažiau negu trys (3) lenktynių 

dalyvių valtys.  

• Bet kuri 3 skyriuje išdėstytų TBKIF reikalavimų neatitinkanti valtis privalo būti pašalinama 

iš varžybų (DSKR). 
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7.3.6. Starto teisėjas (-ai): 

7.3.6a sprendžia visus su lenktynių startu susijusius klausimus; 

7.3.6b vienintelis atsako už sprendimus dėl klaidingų startų; 

7.3.6c patikrina, kad starto įranga būtų tinkama naudojimui; 

7.3.6d prieš kiekvienas lenktynes palaiko ryšį su Varžybų komitetu. Po to, kai gauna iš jo signalą, 

kad viskas yra parengta, pakviečia valtis užimti savo vietas; 

7.3.6e su sportininkais bendrauja anglų kalba bei, jei įmanoma ir tinkama esant susiklosčiusioms 

aplinkybėms, kitomis kalbomis;  

7.3.6f vykdo startą pagal lenktynių taisykles; 

7.3.6g įsitikina, jog starto zonoje nėra jokių kliūčių.  

Visi starto teisėjo sprendimai yra galutiniai. 

7.3.7. Išlygiuotojas (-ai): 

7.3.7a  kuo greičiau lygiai išrikiuoja valtis prie starto linijos; 

7.3.7b patikrina varžybų dalyvių suderinamumą, įskaitant jų aprangą, numerį ant nugaros ir valčių 

numerius; 

7.3.7c bendraudami su sportininkais vartoja anglų kalbą; 

7.3.7d kai visos valtys yra lygiai išrikiuotos ir/arba yra starto mechanizmo viduje pakelia baltą 

vėliavą, duodamas ženklą starto teisėjui, kad visos valtys yra išrikiuotos starto pozicijose; 

7.3.7e jei valtys nėra lygiai išrikiuotos ir/arba nėra starto mechanizmo viduje pakelia raudoną 

vėliavą; 

7.3.7f jei yra naudojama automatinė starto sistema, išlygiuotojus gali pakeisti trasos teisėjai. 
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7.3.8. Trasos teisėjas (-ai): 

7.3.8a užtikrina, kad per lenktynes būtų laikomasi taisyklių; 

 7.3.8b jei nėra taisyklių pažeidimo, apie kurį reikėtų pranešti, pasibaigus lenktynėms pakelia baltą 

vėliavą 

7.3.8c jei yra taisyklių pažeidimas, apie kurį reikėtų pranešti, pasibaigus lenktynėms pakelia 

raudoną vėliavą ir parodo takelio numerį; 

7.3.8d apie bet kokius taisyklių pažeidimus nedelsiant praneša Varžybų komitetui; 

7.3.8e tokiu atveju Varžybų komitetui per 10 minučių pateikia pranešimą raštu; 

7.3.8f 1000 m lenktynėse seka lenktynes motorine valtimi. Du (2) Trasos teisėjai turėtų lydėti 

lenktynes dviejose (2) atskirose katamarano tipo valtyse; 

7.3.8g 200 m lenktynėse teisėjas (-ai) lenktynių neseka. Du (2) Trasos teisėjai dviejose (2) atskirose 

motorinėse valstyse užima pozicijas prieš starto liniją. Du (2) Trasos teisėjai dviejose (2) atskirose 

motorinėse valstyse užima pozicijas už finišo linijos; 

7.3.8h 500 m lenktynėse Trasos teisėjai, kad atliktų savo darbą, gali pasitelkti arba 1000 m, arba 

200 m lenktynių sistemą. Vyriausiasis varžybų teisėjas, remdamasis savo žiniomis apie trasos 

savybes,  priima sprendimą dėl to, kokia sistema yra tinkamiausia.. 

7.3.8i seka lenktynes ir joms teisėjauja iš Finišo bokštelio, kaip nurodo Vyriausiasis varžybų 

teisėjas; 

7.3.8 j per lenktynes draudžiama jam/ jai trukdyti. Niekas, išskyrus Trasos teisėją ir vairuotoją, nėra 

leidžiamas į jam/ jai skirtą valtį; 

7.3.8k Jei trasoje atsiranda kliūčių, sustabdo varžybas aplenkdamas visas lenktynėse dalyvaujančias 

valtis ir mojuodamas raudona vėliava arba naudodamas garsinį signalą tol, kol visi dalyviai nustos 

irkluoti. Trasos teisėjas nedelsiant praneša Varžybų komitetui apie pažeidimą. Po to visos valtys 

grįžta į starto vietą. 

7.3.8l ilgų nuotolių lenktynėse, kuriose dalyvauja daug sportininkų, bus paskirtas daugiau nei vienas 

Trasos teisėjas.  
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7.3.9. Posūkio vietos teisėjas (-ai): 

7.3.9a Posūkio vietos teisėjai išdėstomi tiek kiekviena posūkio vieta. Kai lenktynės vyksta trasoje, 

turinčioje vieną (1) arba daugiau posūkio vietų, ties kiekviena posūkio vieta, ten, kur posūkis 

geriausiai matomas, privalo būti išdėstyti vienas (1) arba daugiau teisėjų ir  vienas (1) 

registruotojas. 

7.3.9b stebi, kad sportininkai apsisuktų laikydamiesi taisyklių. Registruotojas sudaro visų, kurie 

praplaukia pro posūkio vietą, sąrašą. 

7.3.9c iš karto po lenktynių nedelsiant praneša Varžybų komitetui, apie tai, kuri valtis apsisuko ir ar 

buvo kokių nors taisyklių pažeidimų.  

7.3.10. Finišo linijos teisėjai: 

7.3.10a išdėstomi vietose, kur ties finišo linija aiškiai matomi visi takeliai; 

7.3.10b Kiekvienų lenktynių laikas nustatomas ne mažiau nei dviem (2) laikmačiais. Kai 

laikmačiais užfiksuojamas skirtingas laikas, ilgiausias (blogiausias) laikas fiksuojamas kaip 

teisingas. Laikmačiai paleidžiami tada, kai gaunamas elektroninis arba optinis signalas iš starto. 

7.3.10c nustato, kokia eilės tvarka valtys kirto finišo liniją tuo atveju, jei nėra naudojama fotofinišo 

sistema; 

7.3.10d jei nėra fotofinišo sistemos, kai teisėjų nuomonės dėl to, kokią vietą užėmė dvi (2) ar 

daugiau valčių, nesutampa, ginčas sprendžiamas paprasta balsų dauguma. Tokiu atveju, jei balsai 

pasiskirsto po lygiai, Vyriausiojo teisėjo balsas yra lemiamas 

7.3.10e Kai naudojamas fotofinišas, Finišo linijos teisėjų nustatytas rezultatas palyginamas su juo, o 

fotofinišas yra lemiamas. 

7.3.10f registruoja sportininkų valtyje padėtį vaizdo kamera jiems kertant finišo liniją.  Vyriausiasis 

finišo linijos teisėjas, pasitelkęs įrašą, nustato ar finišo liniją pasiekęs sportininkas buvo savo valtyje 

ar ne ir praneša apie tai Varžybų komitetui. 
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7.3.11. Vienas (1) finišo linijos teisėjas bus paskirtas vyriausiuoju finišo linijos teisėju, kuris: 

7.3.11a atsako už tai, kad būtų užtikrintas tinkamas laiko nustatymo įrangos veikimas. Jis/ji gali 

paskirstyti darbą finišo linijos teisėjams; 

7.3.11b Pasibaigus kiekvienoms lenktynėms jis/ji sulygina laikus su kitais finišo linijos teisėjais ir 

nedelsiant apie juos informuoja Vyriausiojo teisėjo pavaduotoją.  

7.3.12. Pranešėjas: 

7.3.12a Varžybų vadovo nurodymu, praneša apie kiekvienų lenktynių startą, startavimo eilę ir 

sportininkų pozicijas per lenktynes. 

7.3.12b pasibaigus lenktynėms, paskelbia jų rezultatus. 

7.3.13. Medikas: 

7.3.13a prižiūri dopingo kontrolės procedūras per varžybas; 

7.3.13b atsako už visus su medicina susijusius klausimus, kylančius per varžybas. 

7.3.14.Teisėjų pareigos. Teisėjai privalo atlikti savo užduotis laikydamiesi TBKIF taisyklių: 

7.3.14a Visi teisėjai privalo patikrinti, ar visa įranga, būtina jų užduočių vykdymui, veikia tinkamai.  

Tokiu atveju, jei nustatoma trūkumų, apie juos pranešama Vyriausiajam varžybų teisėjui arba 

Varžybų vadovui. 

Jokie pašaliniai asmenys negali patekti į teisėjams skirtas zonas, išskyrus tuos atvejus, kai juos 

pakviečia Varžybų komitetas ar Vertinimo komisija. 
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8 SKYRIUS – VARŽYBŲ RENGIMO VIETA  

8.1. TRASA (1000 M – 500 M – 200 M) [ST]  

8.1.1. Standartinėje TBKIF trasoje Tarptautinėms varžyboms, Žemyniniams čempionatams, 

Pasaulio čempionatams (devynių (9) takelių) ir Žemyninėms olimpinėms kvalifikacinėms 

atrankoms bei Olimpinėms žaidynėms (aštuonių (8) takelių) sudaromos teisingos ir lygios sąlygos 

visoms įguloms, tam tikru nuotoliu lenktyniaujančioms atskiruose, lygiagrečiai esančiuose 

takeliuose. Olimpinėms žaidynėms, Olimpinėms atrankoms, Pasaulio čempionatams ir Pasaulio 

taurėms turi būti įrengta standartinė trasa, kurios techniniai įrenginiai ir įranga turi atitikti „TBKIF 

Techninių instrukcijų baidarių ir kanojų irklavimo čempionatams“ reikalavimus.  

8.1.2. Tam, kad trasa būtu laikoma čempionato trasa, pareiškėjai privalo visą informaciją apie 

susijusią trasą raštu pateikti Techniniam pirmininkui, o pati trasa privalo būti patikrinta susijusios 

federacijos kaštais ir patvirtinta BKSK paskirtų ekspertų. TBKIF Direktorių valdyba gali nustatyti 

specialius reikalavimus Pasaulio čempionatui, Olimpinėms žaidynėms, Olimpinėms atrankoms, 

Regioninėms žaidynėms arba Pasaulio taurėms. TBKIF Direktorių valdyba (arba BKSK) gali 

numatyti išimtis šiai taisyklei, kai tai būtina varžantis kelių sporto šakų varžybose arba kituose 

čempionatuose.  

8.2. IŠDĖSTYMAS [ST] 

8.2.1. Lenktynių trasa išmatuojama ir sužymima aiškiai matomomis ir ant plūdurų tvirtinamomis 

vėliavomis likus ne mažiau negu 5 valandoms iki lenktynių pradžios. Trasos ilgį ir visus tarpinius 

nuotolius matuoja nepriklausomas kvalifikuotas inspektorius, o tikslų ir patvirtintą planą saugo 

POK. Šis planas turi būti bet kuriuo metu pasiekiamas Vyriausiajam varžybų teisėjui, kad pastarasis 

galėtų jį patikrinti.  

8.2.2. Tiek starto, tiek finišo linijos privalo būti sužymėtos raudonomis vėliavomis tuose taškuose, 

kur linijos kertasi su išorinėmis trasos ribomis. Staro ir finišo linijos turi būti tinkamais kampais 

trasos atžvilgiu. 

8.2.3. Standartinę trasą sudaro iki devynių (9) takelių. Kiekvienas takelis privalo būti ne mažiau 

negu devynių (9) m pločio, tiesus ir neturėti jokių kliūčių.  

8.2.3a Vandens gylis visoje trasoje turi būti ne mažesnis negu du (2) metrai; 
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8.2.3b Takeliai privalo būti sužymėti plūdurais arba plūdriais elementais. Atstumas tarp plūdurų turi 

būti ne mažesnis negu 25 m; 

8.2.3c Paskutiniai plūdurai privalo būti pažymėti skaičiais nuo vieno (1) iki devynių (9). 

Numeruojama iš kairės į dešinę, o numeris nurodomas ant plūduro tokiu būdu, kad būtų aiškiai 

matomas iš finišo bokštelio; 

8.2.3d Kai varžybos yra transliuojamos per televiziją, takeliai gali būti numeruojami priešinga 

kryptimi – iš dešinės į kairę, kad varžybų dalyvių sąrašas ir jų takeliai, rodomi televizijos 

ekranuose, atitiktų per televiziją transliuojamų lenktynių vaizdą; 

8.2.3e Plūdurai tvirtinami ne arčiau negu vienas (1) metras ir ne toliau negu du (2) metrai už finišo 

linijos; 

8.2.3f Plūdurai su numeriu privalo būti aiškiai matomi sportininkams ir būti atitinkamo sportininko 

dešinėje pusėje jam/jai plaukiant pro jį. 

8.2.3g Trasos išdėstymas gali būti keičiamas su Varžybų komiteto pritarimu. 

8.2.4. Atrankos plaukimai ir finalas privalo vykti tame pačiame vandens ruože.  

8.3. TRASOS (ILGESNĖS NEGU 1000 M) [ST] 

8.3.1. Starto pozicijos numeravimas bus priešpriešiai finišo bokšteliui ir/arba priešais televizijos 

transliacijos kameras. 

8.3.2.  Lenktynėms, kurių nuotolis yra didesnis negu 1000 metrų, leidžiama naudoti posūkio vietas. 

Kiekvieno posūkio spindulys turi būti ne mažesnis negu 31,5 metro (180o posūkis yra 7 takelių 

pločio). 

8.3.3.  Posūkio vietos turi būti pažymimos ne mažiau negu šešiomis (6) vėliavomis. Vėliavos yra 

įstrižai perskirtos, viena pusė (1/2) raudona, o kita pusė (1/2) – geltona.  

8.3.4. Raudonos finišo linijos vėliavos turi būti išdėstytos kiek galima labiau išorinėje pusėje tam, 

kad būtų gauta plačiausia galima finišo linija. 

8.3.5. Jei būtina, visi starto pontonai turi būti pašalinti. 
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9 SKYRIUS – PASIRENGIMAS VARŽYBOMS  

9.1. PRIIMANČIO ORGANIZACINIO KOMITETO PAREIGOS [ST] 

9.1.1. POK atsako už pasirengimą varžyboms ir jų vykdymą. 

9.1.2. POK konkrečiai privalo: 

9.1.2a Surasti tinkamą vykdymo vietą ir techninę įrangą, atitinkančią esamus Baidarių ir kanojų 

sprinto varžybų taisyklių reikalavimus; 

9.1.2b Derinant su TBKIF nustatyti datą ir varžybų programą. 

9.1.2c Suderinti ir išplatinti išankstinę varžybų programą, įskaitant Komandų vadovų susirinkimo 

datą ir laiką. 

9.2. KOMANDOS VADOVAS [PT] 

9.2.1. Komandos vadovas: 

9.2.1a atstovauja savo komandą; 

9.2.1b palaiko ryšį su Vyriausiuoju varžybų teisėju ir POK nuo pat varžybų pradžios iki jų 

pabaigos, tačiau negali trukdyti jų darbui; 

9.2.1c pateikia visus su varžybomis susijusius pakeitimus arba pastabas likus ne mažiau negu 24 

valandoms iki pirmųjų lenktynių pradžios; 

9.2.1d jei būtina, užtikrina protesto arba apeliacijos, kaip numatyta, pateikimą.  

9.3.  NURODYMAI KOMANDŲ VADOVAMS IR SPORTININKAMS [PT]  

9.3.1. Preliminari burtų traukimo informacija turėtų būti pateikta varžybų rengimo vietoje, likus ne 

mažiau negu 48 valandoms iki pirmųjų varžybų lenktynių, kurioje nurodomos sportininkų pavardės 

ir šalies, kuriai jie atstovauja, pilietybė bei burtų traukimo rezultatai. 

9.3.2. Kiekvienas komandos vadovas likus ne mažiau negu penkioms (5) valandoms iki varžybų 

pradžios turėtų gauti dokumentus, kuriuose pateikiama tokia informacija: 

• išsami informacija apie trasas ir jų žymėjimus; 

• išsamus varžybų tvarkaraštis; 

• valčių kontrolės tipas; 

• apdovanojimų ceremonijos laikas ir vieta.  
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9.4.  KOMANDŲ VADOVŲ SUSIRINKIMAS [PT]  

9.4.1. Komandų vadovų susirinkimas rengiamas likus ne mažiau negu 12 valandų iki pirmųjų 

varžybų lenktynių. 

9.4.2. Šiame susirinkime paskelbiamos Komandos vadovų pavardės. 

9.4.3. Organizatoriai apibūdina lenktynių trasą ir visą kitą tvarką, kurios būtina laikytis per visas 

varžybas. 

9.4.4. Vyriausiasis varžybų teisėjas apibūdina varžybų programą ir prašo pateikti visus paraiškų 

pakeitimus.   

9.5. PARAIŠKŲ PAKEITIMAI IR ATSIĖMIMAS [PT]  

9.5.1 Bet kuris varžybų dalyvis, nurodytas savo šalies galutinėje paraiškoje, gali pakeisti bet kurį 

kitą varžybų dalyvį bet kuriose rungtyse. 

9.5.2. Pranešimas apie pakeitimus paraiškoje privalo būti pateikiamas Vyriausiajam varžybų teisėjui 

raštu likus ne mažiau negu vienai (1) valandai iki pirmųjų rytinės arba popietinės dalies lenktynių 

pradžios.  

9.5.3. Paraiškos atsiėmimas yra laikomas galutiniu ir tam pačiam sportininkui/įgulai nebebus 

leidžiama varžytis jokioje kitoje varžybų rungtyje. Paraiškos mokestis grąžinamas nebus. 

9.5.4. Jei sportininkas negali (pvz., dėl ligos ar sužeidimo) dalyvauti varžybose įgulos valtyje, 

Komandos vadovų susirinkime Varžybų komitetas gali leisti kitam (-iems) varžybose galinčiam      

(-tiems) dalyvauti sportininkui (-ams) iš tos pačios valties pateikti paraišką dalyvauti kitose 

rungtyse.  

9.6.  RUNGČIŲ EIGOS PAKEITIMAI [PT]  

9.6.1. Kvietime pateikta lenktynių seka ir intervalai tarp lenktynių, kaip nurodyta varžybų 

programoje, organizatoriams yra privaloma. 

9.6.2. Negalimi jokie pakeitimai, išskyrus tuos atvejus, kai per Komandų vadovų susirinkimą tam 

sutikimą duoda atitinkami komandų vadovai. 
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9.7. VALČIŲ KONTROLĖ IKI LENKTYNIŲ [ST]  

9.7.1. Valčių kontrolei POK privalo pasirūpinti dviem (2) sertifikuotais svėrimo ir matavimo 

įtaisais. Bus taikomos standartinės tikrinimo procedūros. 

9.7.2. Baidarės arba kanojos ilgis matuojamas tarp kraštutinių laivapriekio ir laivagalio taškų. 

9.7.3. Po to, kai kanojos ir baidarės yra išmatuojamos ir pasveriamos, ir iki įvykstant varžyboms 

draudžiami bet kokie kanojų ir baidarių pakeitimai.  

9.7.4. Visos palaidos detalės privalo būti pašalintos. 

9.7.5. Bet kokie iš vandenį sugeriančios medžiagos pagaminti įtaisai privalo būti visiškai sausi arba 

bus pašalinti atliekant svėrimą. 

9.7.6. Galima naudoti nejudamas atramas keliams, galutinai pritvirtintas prie grindų. 

9.8 VALČIŲ IR ASMENINIAI NUMERIAI [ST]  

9.8.1 Visos valtys turėtų turėti valties numerį. Tai vertikali plokštelė, pagaminta iš neperšviečiamos 

medžiagos, baltame fone pažymėta juodais skaičiais. 

9.8.2. Plokštelės turėtų būti tvirtinamos ties vidurio linija ant laivagalio denio arba skersinio.  

9.8.3. Numerio plokštelės dydis turėtų būti 18 x 20 cm. Ant plokštelės esantys skaičiai privalo būti 

iš abiejų pusių. Ant plokštelės pažymėti skaičiai turi būti 15 cm aukščio ir 25 mm storio. 

9.8.4 Asmeniniai numeriai, kuriuos suteikia POK, tvirtinami ant sportininko nugaros ir/arba ant 

priekio, kaip to reikalauja POK. Pavadinimas arba pagrindiniai rėmėjai gali būti parodyti priekinėje 

pusėje kartu su asmeniniais numeriais.  

 

 

 

  



/Vertimas iš anglų k./ 
 

TBKIF Baidarių ir kanojų sprinto varžybų taisyklės, 2019 

43 iš 92 
 

10 SKYRIUS –VARŽYBOS  

10.1. VAROMOSIOS PRIEMONĖS [ST] 

10.1.1. Baidarės yra varomos tik dvimenčiais irklais. 

10.1.2. Kanojos yra varomos tik vienmenčiais irklais . 

10.1.3. Irklai negali būti kokiu nors būdu pritvirtinti prie valčių. 

10.2. STARTAS [ST] 

10.2.1. Starto linija privalo būti pažymėta dviem (2) raudonomis vėliavomis arba dviem (2) 

raudonais plūdurais, arba jų deriniu. 

10.2.2. Sportininkai privalo būti vandenyje starto zonoje likus ne mažiau negu trim (3) minutėms iki 

nurodyto jų lenktynių laiko. Starto zona yra apibrėžiama kaip vandens plotas, esantis 100 metrų 

atstumu nuo starto linijos. 

10.2.3. Iki numatyto starto laiko likus dviem (2) minutėms varžybų dalyvių valtys turi užimti 

priskirtus lenktynių takelius.  

10.2.4.  Startas duodamas neatsižvelgiant į tai, kad yra nepasirodžiusių sportininkų.  

10.2.5 Kai starto teisėjas duoda signalą, sportininkas/įgula užima paskirtą starto poziciją taip, kad 

valties nosis būtų ties starto linija. Tais atvejais, kai naudojama automatinė starto sistema, 

sportininkas (-ė) užima tokią padėtį, kad valties nosis būtų ties starto linija ir, tuo būdu, starto 

mechanizme. Kai visos valtys yra tinkamai išrikiuotos, išlygiuotojas/trasos teisėjas pakelia baltą 

vėliavą. 

10.2.6. Jei, starto teisėjo nuomone, rikiuotė nėra tinkama, jis/ ji balsu skelbia komandą „STOP“ ir iš 

naujo pradeda starto procedūrą. 

10.2.7. Starto teisėjas pradės lenktynes tada, kai bus įsitikinęs, kad viskas atitinka jo reikalavimus. 

10.2.8. Starto komanda bus „Pasiruošt-Dėmesio-Startas“ (angl. – „Ready – Set – Go”). 

10.2.8a nuskambėjus komandai „Pasiruošt“ (angl. – „Ready”) sportininkai pradeda pasirengimą 

irklavimui; 
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10.2.8b Paskelbus komandą „Dėmesio“ (angl. – „Set”) sportininkai irklu užsimoja yriui. 

Sportininkai negali irtis į priekį arba šis veiksmas bus laikomas klaidingu startu. Šiuo starto 

procedūros momentu valtis negali judėti į priekį. 

10.2.8c Starto teisėjas, matydamas, kad sportininkų pozicijos ir pasiruošimas yra tinkami, balsu (ar 

šūviu arba stipriu garsiniu signalu) skelbia komandą „Startas“ (angl. – „Go”). 

10.2.9. Sportininkai privalo reaguoti tik į starto komandą/ signalą „Go“ ir jiems draudžiama bandyti 

ją nuspėti. Varžybų dalyviai gali pradėti irkluoti tik išgirdę starto komandą/ signalą „Go“.  

10.2.10. Klaidingo starto atveju starto teisėjas privalo nedelsiant duoti stiprų garso signalą. Išgirdę 

šį signalą visi sportininkai privalo nustoti irkluoti ir sekti starto teisėjo nurodymus dėl naujo starto. 

10.2.11. Prieš naują startą starto teisėjas privalo identifikuoti klaidingai startavusį (-ius) nusižengusį 

(-ius) sportininką (-us) ir valtį (-is) ir jį (juos)/ją (jas) įspėti. 

10.2.12. Jei tas pats sportininkas/ įgula klaidingai startuoja antrą kartą, valtis yra 

diskvalifikuojama(DSKR) iš lenktynių ir privalo nedelsiant palikti starto zoną ir trasą. 

10.2.13. Starto teisėjas taip pat gali iš naujo sušaukti sportininkus naujam startui tokiu atveju, jei 

kyla nenumatytų aplinkybių, pavyzdžiui, įvyksta starto įrangos triktis. Tokiu atveju privalo būti 

duodamas toks pat stiprus garso signalas kaip ir klaidingam startui. 

10.2.14. Jei starto įrangos triktis įvyko dėl klaidingo valties starto, kaip nurodyta 10.2.10, 

sportininkas/ įgula privalo būti įspėti, kaip nurodyta 10.2.13, net jei valtis nebus kirtusi starto 

linijos. Jei triktis įvyko ne dėl to, kad kuris nors iš sportininkų klaidingai startavo, nebus taikomos 

jokios nuobaudos.  

10.2.15. Jei sportininkas/ įgula nestartuoja ir nepateikia pagrįstos priežasties, kurią patvirtintų 

Varžybų komitetas, jis/ji bus diskvalifikuojamas (-a) visai varžybų trukmei (NST).  

10.2.16. Sportininkas/ įgula, kuris/kuri į startą atvyksta per vėlai, laikomas (-a) pasitraukusiu (-ia) 

savo noru ir diskvalifikuojamas (-a) visoms likusioms varžybų rungtims (NST). 

10.2.17. Starto teisėjas parengs rašytinę ataskaitą apie visas diskvalifikacijas ir perduos ją 

Vyriausiajam varžybų teisėjui. 

  



/Vertimas iš anglų k./ 
 

TBKIF Baidarių ir kanojų sprinto varžybų taisyklės, 2019 

45 iš 92 
 

10.3 IRKLAVIMAS TRASOJE [ST]  

10.3.1. Lenktynėse iki 1000 metrų sportininkai nuo pat starto iki finišo trasos pabaigoje privalo 

išlaikyti valtį savo takelio penkių (5) metrų pločio centrinėje zonoje. Esant nuokrypiui, valtis turi 

nedelsiant grįžti į centrinę takelio zoną. 

10.3.2. Jei išplaukusi iš takelio centro valtis nebando aktyviai grįžti atgal ir/arba įgyja lenktyn valtis 

nebando aktyviai grįžti atgal ir/arba įgyja lenktynėse pranašumą, valtis gali būti diskvalifikuota iš 

rungties (DSKR).  

10.3.3. Valtis, kuri išplaukia iš jai priskirto takelio, privalo būti diskvalifikuota iš rungties (DSKR). 

10.3.4. Varžybų komitetas, gavęs raštišką Trasos teisėjo ataskaitą, privalo priimti sprendimą dėl 

susijusių sportininkų diskvalifikavimo arba nediskvalifikavimo. 

10.3.5. Tokiu atveju Varžybų komitetas privalo pranešti apie savo sprendimą prieš paskelbiant 

lenktynių rezultatą. 

10.3.6. Jei lenktynės paskelbiamos negaliojančiomis, naujame starte neleidžiami jokie įgulos 

sudėties pakeitimai. 

10.3.7. Jei valtis apvirsta, sportininkas arba įgula yra diskvalifikuojami (NFN) iš lenktynių.  

10.3.8. Trasos teisėjas turi teisę nutraukti tinkamai pradėtas lenktynes, jei kyla nenumatytų kliūčių, 

naudodami raudoną vėliavą ir stiprų garsinį signalą. Sportininkai privalo nedelsiant nustoti irkluoti 

ir laukti kitų nurodymų.  

10.3.9. Jei irklas sulūžta, sportininkui yra draudžiama paimti naują irklą iš sirgaliaus.   

10.4. TEMPO PALAIKYMAS IR PLAUKIMAS „ANT BANGOS“ [ST]  

10.4.1 Tempo palaikymas arba pagalbos gavimas iš valčių, kurios nedalyvauja lenktynėse, arba 

kitomis priemonėmis yra draudžiamas.  

10.4.2 Kai lenktynės jau vyksta, įguloms, kurios nedalyvauja lenktynėse, yra griežtai draudžiama 

plaukti visa trasa ar jos dalimi, net už žyminčių plūdurų ribų. 
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10.5 ILGŲ DISTANCIJŲ LENKTYNĖS [ST]  

10.5.1. Ilgesnių negu 1000 metrų distancijų lenktynės: 

10.5.1a sportininkai gali nukrypti nuo savo takelio,  su sąlyga, kad jie netrukdys kitiems  varžybų 

dalyviams;  

10.5.1b kai lenktynės vyksta trasoje su posūkio vietomis, jos turi būti aplenkiamos pagal bortą (t.y. 

kryptimi prieš laikrodžio rodyklę).  

10.5.1c sportininkas nebus diskvalifikuojamas už tai, kad palietė posūkio vietos plūdurą, išskyrus 

tuos atvejus, kai Posūkio vietos teisėjo nuomone, tuo įgijo pranašumą. Darant posūkį valtis gali kiek 

įmanoma laikytis trasos, kuri posūkio vietose yra pažymėta plūdurais; 

10.5.1d jei valtis apsiverčia, sportininkas arba įgula yra pašalinami iš lenktynių (NFN), ir jie negali 

įlipti į valtį be pašalinės pagalbos. 

10.5.2. Grupinės lenktynės ir lenkimas 

10.5.2a Kai valtis lenkia kitą valtį, lenkiančioji įgula privalo visą laiką laikytis per atstumą nuo kitos 

lenkiamos valties. 

10.5.2b Kai valtis lenktyniauja valčių grupėje, visi sportininkai grupėje privalo visą laiką laikytis 

per atstumą nuo kitų sportininkų. Ši taisyklė taikoma ir visiems manevravimo veiksmams grupėje.  

10.5.3. Susidūrimas arba apgadinimas 

Bet kuris sportininkas, kuris lenktynių Trasos teisėjo yra laikomas atsakingu už susidūrimą arba 

kuris apgadina kito sportininko valtį ar irklą, arba nereikalingai nukrypsta nuo savo trasos, gali būti 

diskvalifikuotas (DSKR) ir iš jo gali būti pareikalauta atlyginti nuostolius.  

10.5.4. Ratu aplenktos valtys privalo nedelsiant pasišalinti iš trasos. Jei valtis nepasišalina iš trasos, 

sportininkas yra diskvalifuojamas (DSKR). 
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10.6 FINIŠAS [ST]  

10.6.1. Valtis laikoma užbaigusi lenktynes, kai jos nosis kerta finišo liniją ir joje yra visi įgulos 

nariai. 

10.6.2. Finišo linijos teisėjai nustato varžybų rezultatą pagal finišo liniją kirtusių valčių seką.  

10.6.3. Jei dvi ar (2) daugiau valčių pasiekia finišo liniją tuo pačiu metu, finaliniuose reitinguose jos 

klasifikuojamos vienodai. Vienalaikio atrankos plaukimo finišo kovojant dėl bet kokios pozicijos, 

kuris lemia patekimą į kitą varžybų lygį, atveju taikomos tokios taisyklės: 

10.6.3a Jei kitame varžybų etape yra pakankamas kiekis turimų takelių, traukiant burtus bus 

nustatoma, į kurias lenktynes šios valtys pateks kitame etape. Taip pat galima naudoti 10 arba 0 

(nulio) numerio takelius. 

10.6.3b Jei turimų takelių kiekis nėra pakankamas, po paskutinių dienos arba pusdienio programos 

lenktynių susijusios valtys plauks pakartotinai; 

10.6.3c Tokiu atveju, jei pakartotiniame plaukime valčių finišas taip pat yra vienalaikis, rezultatas 

nulemiamas traukiant burtus. 

10.6.4. Jei tai, kad dvi (2) ar daugiau valčių kirto finišo liniją vienu metu, patvirtins fotofinišas, 

finalinis reitingavimas bus atliekamas pagal geriausias tų valčių užimtas vietas. Pvz., dvi (2) ar 

daugiau valčių gali būti registruojamos kaip pirmos, antros, trečios ir t.t. 
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10.7 DISKVALIFIKACIJOS [PT]  

 

10.7.1. Bet kuris sportininkas, kuris bando negarbingai laimėti lenktynes arba kuris pažeidžia 

lenktynių taisykles, arba kuris nepaiso garbingo lenktynių taisyklių pobūdžio, bus 

diskvalifikuojamas visai susijusių lenktynių trukmei (DSKR).  

10.7.2. Jei sportininkas/įgula įveikė lenktynių trasą valtimi, kuri patikrinus nustatyta kaip 

neatitinkanti TBKIF taisyklių, jis/ ji bus diskvalifikuojama iš lenktynių (DSKR).   

10.7.3. Per lenktynes draudžiama gauti bet kokią išorinę pagalbą.  

10.7.4. Vykstant lenktynėms sportininkai/įgulos negali būti lydimi kitų valčių lenktynių trasoje arba 

šalia jos. 

10.7.5. Sportininkams/įguloms draudžiama gauti pagalbą pasitelkiant į trasą išmetamus objektus. 

10.7.6. Dėl bet kurių iš aukščiau nurodytų pažeidimų susijęs (-ę) sportininkas (-ai) bus 

diskvalifikuojami (DSKR).  

10.7.7. Varžybų komitetas turi nedelsiant raštu patvirtinti visus diskvalifikacijos atvejus nurodant to 

priežastis. Sportininko/komandos Komandos vadovas privalo patvirtinti, kad gavo pranešimo kopiją 

su nurodytu tiksliu laiku, kuris laikomas protesto pateikimui skirto laiko pradžia. 

10.7.8. Nepateikus diskvalifikacijos patvirtinimo kopijos Komandos vadovui diskvalifikacija 

netampa negaliojančia.  

10.7.9. Varžybų komitetas gali skirti drausminę nuobaudą bet kuriam sportininkui arba teisėjui, 

kurio elgesys daro neigiamą poveikį tvarkai ir varžybų vykdymui. Varžybų komitetas gali 

diskvalifuoti jį/ją visai tų varžybų trukmei.  
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11 SKYRIUS – VEIKSMAI PO VARŽYBŲ  

11.1. SPORTININKŲ VEIKSMAI PO VARŽYBŲ [ST] 

11.1.1. Po lenktynių finišo sportininkai privalo pasitraukti iš trasos ir netrukdyti kitoms lenktynėms.  

11.1.2. Varžybų komiteto valčių kontrolei pasirinktos valtys privalo nedelsiant atvykti į vietą, skirtą 

valčių kontrolei po lenktynių.  

11.1.3. Jei pasirinktas dopingo kontrolei, sportininkas privalo laikytis įsipareigojimų, nustatytų  

TBKIF ir Pasaulio dopingo agentūros (angl. – WADA) antidopingo taisyklėse.  

11.1.4. Tris (3) aukščiausias vietas finale užėmę sportininkai/užėmusios įgulos prieš apdovanojimų 

ceremoniją privalo nurodytu laiku atvykti į nurodytą vietą.  

11.1.5. Per apdovanojimų ceremoniją pasaulio čempionatuose, pasaulio taurėse ir olimpinėse 

žaidynėse sportininkai privalo dėvėti savo nacionalinės federacijos uniformą ir avėti atitinkamą NF 

avalynę.  

11.2. PROTESTAI [PT]  

11.2.1. Protestas prieš sportininko/įgulos teisę dalyvauti lenktynėse turi būti pristatytas Varžybų 

komitetui ir perduotas Vyriausiajam varžybų teisėjui ne vėliau negu likus vienai (1) valandai iki 

pirmų varžybų lenktynių pradžios. 

11.2.2. Per varžybas pateikiami protestai privalo  būti pateikiami raštu adresuojami Varžybų 

komitetui ir perduodami Vyriausiajam varžybų teisėjui ne vėliau negu per 20 minučių po to, kai 

komandos vadovas yra informuojamas apie sprendimą jo/jos sportininko arba komandos atžvilgiu ir 

pasirašo raštą apie gavimą.  

11.2.3. Visi protestai pateikiami kartu su 75 eurų mokesčiu (arba tai sumai prilygstančiu mokesčiu 

tos šalies, kurioje organizuojamos varžybos, valiuta). Mokestis grąžinamas, jei protestas yra 

patenkinamas.  

11.2.4.  Kai protestas arba ataskaita pateikiama sportininko arba komandos atžvilgiu, protesto arba 

ataskaitos dėl svarstomo sportininko/komandos tekstas pateikiamas komandos vadovo 

susipažinimui.  
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11.3. GERIAUSI PASAULIO LAIKAI (GPL) [ST] 

11.3.1. Geriausi lenktynių laikai bus registruojami oficialiai ir įtraukiami į olimpinių žaidynių, 

pasaulio čempionatų, pasaulio taurių, kelių sporto šakų žaidynių, žemyninių ir regioninių 

čempionatų Geriausių pasaulio laikų (GPL) sąrašą. 

11.3.2.Geriausi pasaulio laikai bus laikomi oficialiais tik tuo atveju, jei varžybose yra naudojamos 

patvirtintos: 

• TBKIF akredituota/patvirtinta starto sistema; 

• TBKIF akredituota/patvirtinta laiko fiksavimo sistema; 

• TBKIF akredituota/patvirtinta fotofinišo kamera (NE VCR); 

• TBKIF akredituota/patvirtinta trasa; 

• TBKIF akredituota/patvirtinta vėjo matavimo įranga TBKIF nustatyto vėjo parametro 

ribose. 

11.3.3. GPL bus registruojamas dviejose (2) amžiaus grupėse, tik jaunių (U-18) ir suaugusiųjų. GPL 

bus registruojamas rungtyse, kuriose tais metais vyksta pasaulio čempionatuose. 

11.3.4. Naują GPL POK arba pripažinti laiko nustatymo paslaugos teikėjai privalo nusiųsti TBKIF 

per 7 dienas po varžybų pasibaigimo, kad jis būtų patvirtintas.  

11.4. REZULTATAI IR ATASKAITOS [PT]  

Pasibaigus pasaulio čempionatams ir visoms tarptautinėms baidarių ir kanojų sprinto varžyboms, 

kurios yra įtrauktos į TBKIF Varžybų kalendorių, POK privalo į TBKIF būstinę (TBKIFB) išsiųsti  

po du (2) rezultatų, protestų ir apeliacijų egzempliorius, o taip pat pateikti šiuos duomenis 

elektroniniu formatu oficialiose interneto svetainėse.   
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12 SKYRIUS – OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS  

 

Remkitės Tarptautinių varžybų taisyklėmis ir specialiosiomis pasaulio čempionatų taisyklėmis, 

išskyrus kaip tai pakeista šiame Skyriuje. 

12.1. ORGANIZAVIMAS [ST]  

12.1.1. Olimpinių žaidynių prašymai, paraiškos ir programa privalo būti rengiami pagal TOK 

taisykles. 

12.1.2. Bet kokiai taisyklei, kurios nereglamentuoja TOK, taikoma atitinkama TBKIF taisyklė.  

12.1.3. Kur taikytinos TBKIF taisyklės, joms gali būti taikomos su olimpinėmis žaidynėmis 

susijusios TOK taisyklės. 

12.2. VARŽYBŲ PROGRAMA [ST]  

Olimpinės rungtys: 

Vyrai 

MK1 Vyrų vienvietė baidarė 200 m 

MK4 Vyrų keturvietė baidarė 500 m 

MK1 Vyrų vienvietė baidarė 1000 m 

MK2 Vyrų dvivietė baidarė 1000 m 

MC1 Vyrų vienvietė kanoja 1000 m 

MC2 Vyrų dvivietė kanoja 1000 m 

Moterys 

WK1 Moterų vienvietė baidarė 200 m 

WC1 Moterų vienvietė kanoja 200 m 

WK1 Moterų vienvietė baidarė 500 m 

WC2 Moterų dvivietė kanoja 500 m 

WK2 Moterų dvivietė baidarė 500 m 

WK4 Moterų keturvietė baidarė 500 m 
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12.3. PASKIRSTYMO IR PROGRESINĖ SISTEMA [ST]  

12.3.1. Burtų traukimas arba pasaulinių reitingų sąrašo naudojimas atrankos plaukimams turėtų būti 

atliekamas tokiu laiku ir prižiūrint tokiems asmenims, kuriuos patvirtina TOK. 

12.3.2. Paskirstymas į atrankos plaukimus privalo būti vykdomas pagal 5.1. ir 13.6. straipsniuose 

nurodytą sistemą. Progresinė sistema yra parodyta 2 priede. 

12.4. PARAIŠKOS [ST]  

Paraiškos olimpinėms žaidynėms gali būti pateikiamos per NOK pagal kvietime nurodytas 

taisykles. 

12.5. VALČIŲ IR ĮRANGOS KONTROLĖ [ST]  

12.5.1. Laikantis 13.9. straipsnio nuostatų. 

12.5.2. Jokios formos viešinimas ar propaganda, tiek komercinė, tiek kitokia, negali būti skelbiami 

ant sportinės aprangos, priedų arba, apskritai, ant bet kokio kito aprangos elemento ar įrangos, 

kuriuos dėvi ar naudoja olimpinių žaidynių sportininkai arba kiti jų dalyviai. 

12.5.3. Ant valčių, priedų ir aprangos gali būti pateikiami reklaminiai simboliai, prekių ženklai ar 

emblemos ir žodžiai, skirti susijusio daikto ar įrangos gamintojo identifikavimui, su sąlyga, kad toks 

identifikavimas neviršys bendro skirto paviršiaus ploto, kuris TOK yra laikomas tinkamu. 

12.5.4. Žodis „identifikacija” reiškia  įprastą pavardės, pavadinimo, prekės ženklo, logotipo arba bet 

kurio kito išskirtinai faktinio prekės gamintojo skiriamojo ženklo pateikimą. Įrangą ar aprangą yra 

draudžiama žymėti trečiųjų šalių prekių ženklais. Ant vieno daikto identifikacija gali būti 

pateikiama tik vieną kartą, išskyrus tuos atvejus, kai TOK nurodo kitaip.  

12.5.5. Ant varžybų dalyvių ir visų oficialias pareigas užimančių asmenų uniformų gali būti 

pateikiama jų NOK olimpinės emblemos vėliava arba, gavus OŽOK sutikimą, OŽOK olimpinė 

emblema. TBKIF teisėjai gali dėvėti Tarptautinės federacijos uniformą ir emblemą.  
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12.5.6. Per varžybas bus draudžiama naudoti valtis, priedus arba dėvėti drabužius, kurie neatitiks 

anksčiau nurodytų sąlygų. Sportininkai patys atsako už savo įrangą. 

12.5.7. Tam, kad olimpinėse žaidynėse būtų galima naudoti naujo dizaino valtį, toks pat valties 

dizainas turi būti patikrintas oficialia valčių kontrole pasaulio čempionatuose arba pasaulio taurės 

varžybose metais prieš olimpines žaidynes. 

12.5.8. Olimpinėse žaidynėse sportininkų pavardės klijuojamos ant valčių šonų. Pavardės (raidės) 

ant lipdukų turi būti klijuojamos po bortu. Tikslią vietą nustato TBKIF Techninis atstovas. 

12.5.9. Pavardžių ant lipdukų matmenys turi būti ne mažesni nei šeši (6) cm (aukštis); pavardės 

žymimos juodomis raidėmis baltame fone. Turėtų būti naudojamas Arial Black šriftas ir 

didžiosiomis raidėmis rašomas vardas arba vardo inicialas ir pavardė. 

12.5.10. Šiuos lipdukus pateikia OŽOK. Juos pirmojoje valčių kontrolėje užklijuoja TBKIF teisėjai. 

12.5.11. Olimpinėse žaidynėse visos valtys iki varžybų privalo būti patikrintos 1-je valčių 

kontrolėje.  
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13 SKYRIUS – PASAULIO ČEMPIONATAI  

 

Remkitės Tarptautinių varžybų taisyklėmis, išskyrus kaip tai pakeista šiame Skyriuje. 

13.1. ORGANIZAVIMAS [PT]  

13.1.1. Pasaulio čempionatai gali būti organizuojami kiekvienais metais, pritariant TBKIF 

Direktorių valdybai, tokioje nustatytoje vietoje ir tokiu nustatytu laiku, kaip tai reglamentuoja 

TBKIF Baidarių ir kanojų sprinto varžybų taisyklės. Olimpiniais metais pasaulio čempionatuose 

gali būti rengiamos tik neolimpinės rungtys. 

13.1.2. Lenktynės gali vykti keturias (4) arba keturias su puse (4 1/2) dienas iš eilės.  

13.1.3. Viena (1) NF teikia tik vieną (1) paraišką visoms rungtims. 

13.1.4. Į lenktynių paraišką gali būti įtraukti ir jose dalyvauti atsarginiai sportininkai, kaip tai 

numatyta 1.6, 6.1, 6.2 ir 9.5 straipsniuose nustatytose taisyklėse.  

13.2. VARŽYBŲ PROGRAMA [PT]  

13.2.1. Pasaulio čempionatai rengiami olimpinėms ir neolimpinėms rungtims. 

13.2.1a Daugiau informacijos apie olimpines rungtis pateikta 12.2 straipsnyje. 

13.2.1b Sprendimus dėl neolimpinių rungčių pasaulio čempionatuose, remiantis BKSK 

rekomendacija, metais prieš varžybas priima TBKIF Direktorių valdyba. Galimas toks rungčių 

sąrašas: 

Vyrai Moterys Mišrios 

200 m 

MK2 200 m WK2 200 m XK2 200 m 

MK4 200 m WK4 200 m XK4 200 m 

MC1 200 m   

MC2 200 m WC2 200 m XC2 200 m 

MC4 200 m WC4 200 m XC4 200 m 
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500 m 

MK1 500 m   

MK2 500 m  XK2 500 m 

  XK4 500 m 

MC1 500 m WC1 500 m  

MC2 500 m  XC2 500 m 

MC4 500 m WC4 500 m XC4 500 m 

1000 m 

 WK1 1000 m  

 WK2 1000 m XK2 1000 m 

MK4 1000 m WK4 1000 m XK4 1000 m 

 WC1 1000 m  

 WC2 1000 m XC2 1000 m 

MC4 1000 m WC4 1000 m XC4 1000 m 

5000 m 

MK1 5000 m WK1 5000 m  

MK2 5000 m WK2 5000 m XK2 5000 m 

MK4 5000 m WK4 5000 m XK4 5000 m 

MC1 5000 m WC1 5000 m  

MC2 5000 m WC2 5000 m XC2 5000 m 

 

Be to, pasaulio čempionatuose bus rengiamos parakanojų rungtys. 

13.3. PASKIRSTYMO IR PROGRESINĖ SISTEMA [ST]  

13.3.1. Burtų traukimas pirmosioms kiekvienos klasės plaukimams privalo būti vykdomas 

kontroliuojant TBKIF teisėjui ir prižiūrint POK nariui. 
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13.3.2. Paskirstymas į atrankos plaukimus turėtų būti vykdomas vadovaujantis Baidarių ir kanojų 

sprinto varžybų taisyklėmis, su tokiais papildymais: 

13.3.2a Paskirstymas į atrankos plaukimus vykdomas:  

• remiantis ankstesnių pasaulio čempionatų rezultatais. Į A, B ir C finalus įtrauktos valtys, jei 

tai taikytina, bus automatiškai įtraukiamos. Likusiosios bus paskirstytos į atrankos 

plaukimus traukiant burtus; 

ARBA 

• remiantis oficialiais TBKIF pasaulio reitingu. Reitinguoti sportininkai ir įgulos bus 

automatiškai įtraukiami. Likusieji bus paskirstyti į atrankos plaukimus traukiant burtus. 

 13.3.2b Jei per komandų vadovų susirinkimą atlikti pakeitimai sąlygoja tai, kad faktinis valčių 

skaičius yra per mažas naudojamam planui, po faktinio valčių skaičiaus nustatymo ir naujo plano 

sudarymo burtai bus traukiami iš naujo. 

13.3.3.  Pagal progresinį planą valtys iš kiekvieno atrankos plaukimo keliauja į kitą atitinkamą 

varžybų etapą.  

13.3.4.  Pagal progresinį planą valtys iš kiekvieno pusfinalio keliauja į finalą. Visos kitos yra 

pašalinamos. 

13.3.5. Varžybų komitetas priima sprendimą, kuris progresinis planas (1 arba 2) bus naudojamas 

rungčiai. 

13.3.6. Takelių paskirstymas pusfinaliams ir finalams yra automatiškai atliekamas pagal ankstesnių 

lenktynių rezultatus. 

13.3.7. Pusfinalis nebus rengiamas, jei visos besivaržančios valtys pasiekia kitą varžybų etapą. 

Finalo takeliai valtims, kurios perėjo į kitą etapą, nustatomi traukiant burtus. 

13.3.8.  Pasaulinėje olimpinėje kvalifikacijoje K4 įgulos, kuri pateko į pusfinalius arba finalą, 

sudėtis kitam varžybų etapui gali būti keičiama.  
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13.4. KVIETIMAI, PARAIŠKOS IR VARŽYBŲ TVARKARAŠTIS [PT]  

13.4.1. Kvietimus dalyvauti pasaulio čempionatuose skelbia organizuojančios nacionalinės 

federacijos (arba POK), o jie rengiami pagal TBKIF taisykles. Kvietimai išsiunčiami likus ne 

mažiau negu devyniems (9) mėnesiams iki pirmos čempionatų dienos.  

13.4.2. Paraiškos: 

13.4.2a paraiškų teikimo procesas yra aprašytas 1.6 straipsnyje; 

13.4.2b galutinis terminas skaitinių paraiškų teikimui: likus ne mažiau negu 45 dienoms iki pirmos 

varžybų dienos; 

13.4.2c Atsiimti valties dalyvavimo rungtyje paraišką be jokių pasekmių leidžiama tik likus ne 

mažiau negu penkiom (5) dienoms iki pirmos lenktynių dienos. 

13.4.3. Likus ne mažiau negu trim (3) dienoms iki čempionatų pradžios turi būti  parengtas Varžybų 

tvarkaraštis, kuriame nurodoma tokia informacija: 

13.4.3a kiekvienų lenktynių (tiek atrankos plaukimų, tiek finalų) starto laikas, 

13.4.3b sportininkų kiekvienose lenktynėse pavardės ir NF. 

13.5. LENKTYNĖS IR INTERVALAI [ST]  

1000 ir 500 metrų nuotolių lenktynėse intervalai tarp rungčių (atrankos plaukimų, pusfinalių ir 

finalo) turi būti ne mažesni negu 30 minučių.  

13.6. VARŽYBŲ KOMITETAS IR TEISĖJAI [PT]  

13.6.1. Pasaulio čempionatai privalo būti rengiami vadovaujant Vyriausiajam varžybų teisėjui, kurį 

skiria TBKIF Direktorių valdyba.  

13.6.2. Per pasaulio čempionatus Varžybų komitetas privalo būti sudarytas iš trijų (3) teisėjų, kurie 

privalo turėti galiojančius Tarptautinius baidarių ir kanojų sprinto varžybų teisėjų pažymėjimus. Jie 

yra: 

13.6.2a Vyriausiasis varžybų teisėjas  (Techninis pirmininkas arba jo/jos pavaduotojas iš BKSK); 

13.6.2b Vyriausiasis teisėjas (iš BKSK); 

13.6.2c Vyriausiojo teisėjo pavaduotojas.  
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13.6.3. Teisėjai, einantys pareigas pasaulio čempionatuose (išskyrus Vertinimo komisiją ir Varžybų 

komitetą), yra tokie:  

Varžybų vadovas 

Starto teisėjai 

Išlygiuotojai 

Trasos teisėjai   

Finišo linijos teisėjai 

Valčių kontrolieriai 

Medikas  

Atstovas ryšiams 
 

13.6.4. Toliau nurodytų Tarptautinių techninių teisėjų (TTT) kelionių išlaidas padengs varžybose 

dalyvaujančios NF:  

Vyriausiasis varžybų teisėjas 

Vyriausiasis teisėjas 

Vyriausiojo teisėjo pavaduotojas 

Varžybų vadovas 

Starto teisėjai 

Išlygiuotojai 

Trasos teisėjai 

Finišo linijos teisėjai 

Valčių kontrolieriai 

Medikas 
 

13.6.5. Visos pasaulio čempionatuose dalyvaujančios komandos moka administracinį mokestį (kurį 

nustato BKSK), kad pasidalintų TTT, kurie eis pareigas pasaulio čempionatuose, kelionių išlaidas. 

Už visų Tarptautinių techninių teisėjų išlaidas (apgyvendinimą ir maitinimą) varžybų laikotarpiu 

atsako POK.  

13.7. STARTAS IR ĮRANGA [ST]  

13.7.1. Visoms lenktynėms kiekvienoje starto pozicijoje yra privaloma turėti TBKIF patvirtintą 

automatinę starto sistemą su garsiakalbiais.  

13.7.2. POK privalo pasirūpinti garsiakalbiu, kurį naudos Starto teisėjas.  

13.7.3. Jei tai būtina, padėjėjai laiko valties laivagalį ir paleidžią jį nuskambėjus šūviui arba 

elektroniniam garso signalui.  

13.7.4. Pasaulio čempionatuose ir olimpinėse žaidynėse kiekvienoje starto pozicijoje turi būti 

vaizdo sistema su kamera/grotuvu su sulėtinto vaizdo pakartojimo funkcija, kad būtų galima 

kontroliuoti sportininkų startą. Vaizdo įrašu disponuoja tik Starto teisėjas.  
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13.8. FOTOFINIŠAS IR LAIKO FIKSAVIMAS [ST] 

13.8.1. Pasaulio čempionatuose finišo liniją kertančių valčių eilės tvarka nustatoma pasitelkiant 

fotofinišo sistemą. 

13.8.2. POK privalo pateikti du (2) fotofinišo įrangos, patvirtintos  TBKIF, komplektus. Laikas turi 

būti fiksuojamas 1/1000 sekundės dalimis ir skelbiamas 1/100 sekundės dalimis. Tik finaluose, jei 

laiko skirtumas tarp vienos ir kitos (-ų) valties (-čių) yra 5/1000 s arba maženis, lėtesnėms valtims 

bus priskirtas tas pats laikas ir pozicija, kaip ir greitesnei valčiai. 

13.8.3. Privalo būti naudojama vaizdo sistema su kamera/grotuvu su sulėtinto vaizdo funkcija, kuri 

parodytų santykinę sportininko padėtį jų valtyje ties finišo linija. 

13.8.4. Teisėjas privalo pasirūpinti, kad fotofinišas būtų daromas visoms lenktynėms (atrankos 

plaukimams, pusfinaliams ir finalams).  

13.8.5. Fotofinišo sistema privalo registruoti visų dalyvaujančių valčių finišą. 

13.8.6. Fotofinišu disponuoja Vyriausiasis finišo linijos teisėjas, Varžybų komitetas ir Vertinimo 

komisija.  

13.8.7. Vyriausiasis finišo linijos teisėjas ir Varžybų komitetas privalo palyginti savo sprendimus su 

fotofinišo rezultatais, kur pastarieji laikomi lemiamais. Kiekvienų lenktynių rezultatus patvirtina 

Varžybų komitetas.  

13.8.8. Per pasaulio čempionatus, o taip pat ir per olimpines žaidynes, nebus naudojami atskiri 

teisėjai laikininkai. Jei sutrinka elektroninis laiko fiksavimas, finišo linijos teisėjai laikmačiu 

fiksuoja laiką ties finišu.  

13.8.9. TBKIF varžybose laiko, balų ir rezultatų fiksavimas gali būti vykdomos tik pasitelkiant 

laiko, taškų ir rezultatų fiksavimo sistemos tiekėją, kurį patvirtina TBKIF.  

13.8.10. Laiko, taškų ir rezultatų fiksavimo sistemos užduotis yra teikti informaciją, kaip tai 

nustatyta „TBKIF Techninėse instrukcijose baidarių ir kanojų sprinto čempionatams“.   
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13.8.11. Reikalavimai: 

• tikralaikiai varžybų programos atnaujinimai; 

• atnaujinimai iš Komandų vadovų susirinkimo; 

• lenktynių operacijos, įskaitant tikralaikę valčių klasifikaciją; 

• apdovanojimų (medalių) lentelė; 

• vieta pagal taškus; 

• statistika (pvz., lenktynių skaičius, sportininkai, geriausi laikai); 

• sąsaja, kuria gali naudotis žiniasklaida / žiūrovai; 

• sistema internete (paraiškos internetu, akreditacija, startų sąrašai, rezultatai svetainėje). 

 

13.8.12. Sistemos privalo būti išbandytos likus ne mažiau negu vieneriems (1) metams iki varžybų 

pradžios.  

13.9. VALČIŲ IR ĮRANGOS PATIKRINIMAS [ST]  

Bus trys (3) valčių kontrolės tipai: 

13.9.1. Valčių kontrolė prieš varžybas, kaip apibrėžta 9.7 straipsnyje: 

13.9.1a komandos atsako už valčių kontrolę prieš varžybas; 

13.9.1b prieš pirmąją varžybų dieną visos dalyvaujančios NF gali atlikti savo valčių, kurios bus 

naudojamos pasaulio čempionatuose, kontrolę, kad įsitikintų, jog jų valtys atitinka nustatytas 

taisykles; 

13.9.1c papildomas svoris, jei toks yra, privalo būti pritvirtintas prie valties korpuso. 

13.9.2. Tapatybės (angl. – ID) ir valties (angl. – Polyox) kontrolė 

13.9.2a Prieš patenkant į lenkynių starto zoną visiems sportininkams ir valtims turi būti atlikta 

tapatybės (ID) ir valties (Polyox) kontrolė. 

13.9.2b Teisėjai: 

• patikrins visų sportininkų tapatybę, ant kūno tvirtinamus numerius, valties numerius, 

uniformas ir įgulos suderinamumą; 

• patikrins, ar valtyje nėra jokių pašalinių pajėgumą gerinančių medžiagų ir jokių draudžiamų 

įtaisų, nurodytų 3.2.5 ir 3.2.10 skirsniuose; 

• informuos Varžybų komitetą apie neatvykusias valtis. 

  



/Vertimas iš anglų k./ 
 

TBKIF Baidarių ir kanojų sprinto varžybų taisyklės, 2019 

61 iš 92 
 

13.9.2. Uniforma ir suderinamumas: 

• Sportininkai privalo varžytis su oficialia apranga, kad būtų lengva identifikuoti šalį, kuriai 

jie atstovauja. Visi sportininkai privalo varžytis su komandos uniforma, nurodyta vardinėse 

paraiškose arba ne vėliau negu per akreditaciją; 

• Įgulos valtyje visų sportininkų apranga, įskaitant rankovių ilgį, kepures, galvajuostes ir 

prijuostes, turi būti vienoda.  

13.9.3. Valčių kontrolė po lenktynių atliekama iš karto pasibaigus lenktynėms. 

13.10. APELIACIJOS [PT]  

13.10.1. Komandų vadovai arba kiti NF atstovai turi teisę savo sportininkų vardu pateikti apeliaciją 

Vertinimo komisijai dėl Varžybų komiteto sprendimo.  

13.10.2 Apeliacija privalo būti perduota Vertinimo komisijos pirmininkui ne vėliau negu 20 

minučių po to, kai komandos vadovas yra raštu informuotas apie sprendimą sportininko arba 

komandos nenaudai ir patvirtina gavimą parašu. 

13.10.3. Kartu su apeliacija turi būti pridedamas 75 eurų mokestis (arba tai sumai prilygstantis 

mokestis tos šalies, kurioje organizuojamos varžybos, valiuta). Mokestis grąžinamas, jei apeliacija 

yra patenkinama. 

13.10.4. Apeliacija privalo būti išnagrinėta kaip galima greičiau. Gali būti pakviesti liudininkai. 

13.10.5. Vertinimo komisijos sprendimas yra galutinis.  

13.11 APDOVANOJIMAI [PT]  

13.11.1. Medaliai teikiami pagal 1.8.6 skirsnio nuostatas ir jokiu būdu negali būti įteikti jokiems 

kitiems asmenims, išskyrus tuos, kurie laimėjo čempionato lenktynes. 

13.11.2. Oficialioje ceremonijoje apdovanojama tik medaliais, neteikiant jokių kitų prizų  
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13.12. ŠALIES TAURĖS REITINGAS [PT] 

13.12.1. Šalies taurės reitingavimas atliekamas remiantis 1.8.7 skirsnio nuostatomis. 

13.12.2. Reitingas bus skaičiuojamas tokioje lentelėje: 

Taškai 

Pozicija A finalas B finalas C finalas 

1-a 30 20 10 

2-a 28 18 8 

3-ia 27 17 7 

4-a 26 16 6 

5-a 25 15 5 

6-a 24 14 4 

7-a 23 13 3 

8-a 22 12 2 

9-a 21 11 1 

Visos kitos 1 1 1 

 

13.12.3 Visos rungtyje dalyvavusios valtys gaus ne mažiau negu vieną (1) tašką. 

13.12.4. Parakanojų rezultatai (tik parolimpinėse rungtyse) yra įtraukiami į Baidarių ir kanojų 

sprinto varžybų šalies taurės skaičiavimus. 

13.13. VETERANŲ PASAULIO ČEMPIONATAI [PT] 

13.13.1. Valčių skaičius kiekvienoje klasėje vienai NF nėra ribojamas. 

13.13.2. K2/C2 arba K4/C4 rungtyse vidutinis besivaržančių sportininkų amžius nulems amžiaus 

grupę, kurioje įgula galės varžytis. 
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14 SKYRIUS – JAUNIŲ IR JAUNIMO U-23 PASAULIO ČEMPIONATAI  

  

Remkitės Tarptautinėmis varžybų taisyklėmis ir specialiosiomis pasaulio čempionatų taisyklėmis, 

išskyrus kaip pakeista šiame Skyriuje. 

14.1. ORGANIZAVIMAS [PT]  

14.1.1. Jaunių ir jaunimo U-23 pasaulio čempionatai gali būti rengiami kiekvienais metais su 

TBKIF Direktorių valdybos sutikimu, jos patvirtintoje vietoje ir jos patvirtintu laiku vadovaujantis 

TBKIF Baidarių ir kanojų sprinto varžybų taisyklių nuostatomis. Olimpinių sporto šakų pasaulio 

čempionatai jaunių ir jaunimo U-23 amžiaus grupėms yra organizuojami kartu. Jaunių čempionatai 

negali būti rengiami tuo pačiu laiku ir toje pačioje vietoje kaip suaugusiųjų čempionatai.  

14.1.2. Lenktynės gali vykti keturias (4) dienas iš eilės.   

14.1.3 Jauniai ir jaunimas U-23 yra sportininkai, nurodyti taisyklėje 1.4 straipsnyje. 

  



/Vertimas iš anglų k./ 
 

TBKIF Baidarių ir kanojų sprinto varžybų taisyklės, 2019 

64 iš 92 
 

15 SKYRIUS – PASAULIO TAURĖ 

Remkitės Tarptautinėmis varžybų taisyklėmis ir specialiosiomis pasaulio čempionatų taisyklėmis, 

išskyrus kaip pakeista šiame Skyriuje. 

15.1. ORGANIZAVIMAS [PT]  

15.1.1. TBKIF Baidarių ir kanojų sprinto pasaulio taurės varžybos privalo būti rengiamos 

vadovaujant TBKIF.  

15.1.2. Baidarių ir kanojų sprinto Pasaulio taurės varžybos rengiamos vadovaujantis TBKIF 

Baidarių ir kanojų sprinto varžybų taisyklėmis. 

15.1.3. Baidarių ir kanojų sprinto Pasaulio taurės varžybos rengiamos kiekvienais metais 

organizuojant ne mažiau negu dvejas (2) varžybas. 

15.1.4. Pasaulio taurės varžybos negali būti rengiamos dvi (2) savaites iki pasaulio čempionatų arba 

olimpinių žaidynių. 

15.1.5. Kiekvienai pasaulio taurės varžybų rungčiai kiekviena NF gali teikti paraišką ne daugiau 

negu dviem (2) valtims. 

15.2. VARŽYBŲ PROGRAMA [PT]  

15.2.1. Varžybos turėtų būti organizuojamos trims (3) arba trims su puse (3 1/2) dienos, tačiau šį 

laiką TBKIF Direktorių valdyba gali pratęsti, jei būtina. Progresinė sistema turėtų būti pagrįsta 

Pasaulio čempionatų taisyklėmis. 

15.2.2. Varžybų tvarkaraštis privalo būti nustatytas ne vėliau negu likus trim (3) mėnesiams iki 

pirmos varžybų dienos. Tai, remdamasis TBKIF Direktorių valdybos patvirtintomis rungtimis, 

atlieka BKSK. 

15.2.3. Tvarkaraštis gali būti derinamas, kad atitiktų televizijos reikalavimus. Derybos tarp TBKIF 

ir televizijos privalo būti užbaigtos iki metų, kada vyks varžybos, kovo mėn. 1 d.   

15.2.4. Pasibaigus kiekvienoms pasaulio taurės varžyboms, TBKIF (pasitelkdama laiko/taškų 

fiksavimo tiekėją) turėtų suskaičiuoti varžybų dalyvių reitingą pagal taškus naudodama patvirtintą 

reitingavimo sistemą vyrų baidarių, moterų baidarių, vyrų kanojų, moterų kanojų ir visoms 

rungtims atskirai. 
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15.3. PASIŪLYMŲ DĖL PASAULIO TAURĖS RUNGTIES ORGANIZAVIMO TEIKIMAS 

[PT]  

BKSK, atsižvelgdamas į techninę lenktynių trasos įrangą ir NF patirtį organizuojant TBKIF 

čempionatus arba tarptautines varžybas, turėtų pateikti pasiūlymą dėl pasirenkamų varžybų vietų. 

15.4. VARŽYBŲ KOMITETAS IR TEISĖJAI [PT]  

15.4.1. Baidarių ir kanojų sprinto Pasaulio taurės varžybos privalo būti vykdomos vadovaujant 

BKSK nariui.  

15.4.2. POK privalo padengti BKSK nario kelionės, apgyvendinimo ir maitinimo išlaidas. 

15.4.3. Jei BKSK mano, kad po pasiūlymo teikimo ir prieš varžybas būtina atlikti techninį vizitą, 

kelionės ir buvimo išlaidas šiuo atveju padengia POK. 
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16 SKYRIUS – TBKIF BAIDARIŲ IR KANOJŲ SPRINTO VARŽYBŲ 

REITINGAVIMAS 

16.1. PASAULINIS REITINGAS [ST]  

16.1.1. Kiekvienas sportininkas/valtis konkrečiose baidarių ir kanojų sprinto varžybose gali gauti 

pasaulinio reitingo taškų. TBKIF periodiškai skelbia pasaulinio reitingo lenteles. 

16.1.2. Į pasaulinio reitingo sąrašą gali būti įtrauktos varžybos: 

• olimpinės žaidynės; 

• pasaulio čempionatai; 

• jaunimo U-23 pasaulio čempionatai; 

• pasaulio taurės; 

• žemyniniai čempionatai arba žemyninės žaidynės; 

• TBKIF kviestinės varžybos. 

16.1.3. Kiekvienas sportininkas/valtis kiekvienais metais gali rinkti taškus viename (1) pasaulio 

čempionate/olimpinėse žaidynėse ir viename (1) žemyniniame čempionate/žaidynėse. Jei 

sportininkas/valtis per vienus kalendorinius metus dalyvauja daugiau nei viename (1) čempionate, 

geriausias sportininko/valties rezultatas bus įtraukiamas pasaulinio reitingo įskaitą.   

16.1.4. Pasaulinio reitingo taškai bus suteikiami tik Pasaulio taurės programoje pateiktoms 

rungtims. Jei Pasaulio taurės rungčių sąrašas pakinta kalendorinių metų pradžioje, per pašalintas 

rungtis praėjusiais metais gauti taškai nustos galioti praėjus 12 mėnesių nuo tos dienos, kai jie buvo 

gauti. 

16.1.5. Kiekvienoje rungtyje taškai bus suteikti tik pirmajai vienos NF įgulai. 

16.1.6. Individualiose rungtyse pasaulinio reitingo taškai bus suteikiami sportininkui. 

16.1.7. Varžantis komandinėms valtims, pasaulinio reitingo taškai bus suteikiami NF, nepaisant 

sportininkų įguloje. 

16.1.8. Jei sportininkas yra nubaustas už antidopingo taisyklių pažeidimą arba turi kitų drausminių 

nuobaudų, visi susijusio sportininko/valties pasaulinio reitingo taškai bus anuliuojami. Po to 

reitinguotų sportininkų/valčių taškai nebus iš naujo priskiriami. 

16.1.9. Jei sportininkas pasikeičia šalies, kuriai atstovauja, pilietybę pasaulinio reitingo taškai 

vienvietėse valtyse bus paliekami jo/jos vardu. Komandinėms valtims taškai liks priskirti ankstesnei 

NF. 
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16.1.10. Remiantis esamais pasaulinio reitingo taškais, sportininkai/įgulos gali būti įtraukiamso į 

TBKIF varžybas. 

16.1.11. Jei du (2) ar daugiau sportininkų/įgulų galutiniame reitinge turi vienodą skaičių taškų, 

jiems bus suteikiamas vienodas reitingas. 

16.1.12. Taškų sistemą nustato TBKIF. Ji paskelbiama metais prieš varžybas. 
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17 SKYRIUS – TTT – MOKYMOSI STRATEGIJA 

17.1. EGZAMINAS [PT]  

17.1.1. Baidarių ir kanojų sprinte TTT egzaminas yra susijęs su seminaru. NF gali kreiptis su 

prašymu kartu surengti seminarą ir egzaminą. 

17.1.2. Egzamino procedūra 

17.1.2a pakomitetis, kurį sudaro du (2) Techninio pirmininko paskirti nariai: 

• veda TBKIF teisėjų seminarą, kurį sudaro tarptautinio lygio varžybų teorinės ir praktinės 

dalys; 

• rengia egzaminą, kaip tai nustatyta 1.15 straipsnyje. 

17.1.2b Kandidatai gali laikyti egzaminą pagal kriterijus, kuriuos nustato jų žemyninė asociacija, 

arba pagal TBKIF kriterijus, kuriuos nustato Techninis pirmininkas. Tik žemyniniu lygiu patvirtinti 

teisėjai gali dalyvauti naujame egzamine nebesilankydami kitame seminare. 
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1 PRIEDAS. PASKIRSTYMO SISTEMOS A, B IR C FINALAMS  

 

Sutartinis žymėjimas:  

AP = ATRANKOS PLAUKIMAS 

KF = KETVIRTFINALIS 

PF = PUSFINALIS 

PL = pagal laiką 

1-2, 1-3, 2-7… = nuo pirmos iki antros vietos, nuo pirmos iki trečios 

vietos, nuo antros iki septintos vietos... 

1-a, 2-a, 3-ia...  = pirmą vietą laiminti valtis, antrą vietą laiminti valtis, 

trečią vietą laiminti valtis... 

3x3-ios, 4x4-

os, 4x6-os... 

= 3 valtys trečiose vietose, 4 valtys ketvirtose vietose, 4 

valtys šeštose vietose... 

4/AP ... T7 4-a vieta iš 1-o atrankos plaukimo startuos 7 takelyje 

A, B arba C finaluose atranką praėjusių valčių paskirstymas į takelius 

vykdomas pagal jų pusfinalio rezultatus arba pusfinalyje pasiektą laiką. 
 

VALTYS SISTEMA ATRANKOS 

PLAUKIMAI 

PUSFINALIAI FINALAI 

10-18 A 2x9 

1-3 į finalą 

4-7 + kiti PL 

Į PF 

Likusieji iškrenta 

1x9 

1-3 į finalą 

Likusieji iškrenta 

 

A: 1x9 

19-27 B 3x9 

1-as į A finalą 

2-7 į PF 

Likusieji iškrenta 

2x9 

1-3 į A finalą 

4-7 + sekantis PL į B finalą 

Likusieji iškrenta 

A: 1x9 

B: 1x9 

28-36 C 4x9 

1-6 +3x7-as PL 

Į PF 

Likusieji iškrenta 

3x9 

1-3 į A finalą 

4-6 į B finalą 

Likusieji iškrenta 

A: 1x9 

B: 1x9 

37-45 D 5x9 

1-5 +2x6-as PL 

Į PF 

Likusieji iškrenta 

3x9 

1-3 į A finalą 

4-6 į B finalą 

7-9 į C finalą 

A: 1x9 

B: 1x9 

C: 1x9 
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46-54 E 6x9 

1-4 +3x5-as PL 

Į PF 

Likusieji iškrenta 

3x9 

1-3 į A finalą 

4-6 į B finalą 

7-9 į C finalą 

A: 1x9 

B: 1x9 

C: 1x9 

55-63 F 7x9 

1-5 + kitas PL 

Į PF 

Likusieji iškrenta 

4x9 

1-2 + kitas PL į A finalą 

3x3-ios, 4x4-os + 2x5-os PL 

į B finalą 

2x5-os, 4x6-os + 3x7-os PL 

į C finalą 

Likusieji iškrenta 

A: 1x9 

B: 1x9 

C: 1x9 

64-72 G 8x9 

1-4 + 4x5-os PL 

Į PF 

Likusieji iškrenta 

4x9 

1-2 + kitas PL į A finalą 

3x3-ios, 4x4-os + 2x5-os PL 

į B finalą 

2x5-os, 4x6-os + 3x7-os PL 

į C finalą 

Likusieji iškrenta 

A: 1x9 

B: 1x9 

C: 1x9 

 

A PLANAS, 10 - 18 VALČIŲ 

 

ATRANKOS 

PLAUKIMAI 

(AP) 

 

PUSFINALIAI 

 

FINALAI 

 AP1 AP2 Planas A1 PF1 Planas A2 PF1 A FINALAS 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

5 

6 

6 

7 

7 

8 

8 

9 

9 

5 

5 

6 

6 

7 

7 

8 

8 

9 

4/1 AP. ........ 5T 

5/1 AP. ........ 6T 

6/1 AP. ........ 2T 

7/1 AP. ........ 8T 

4/2 AP. ........ 4T 

5/2 AP. ........ 3T 

6/2 AP. ........ 7T 

7/2 AP. ........ 1T 

Kiti PL ....... 9T 

4/1 AP. ........ 4T 

5/1 AP. ........ 3T 

6/1 AP. ........ 7T 

7/1 AP. ........ 1T 

4/2 AP. ........ 5T 

5/2 AP. ........ 6T 

6/2 AP. ........ 2T 

7/2 AP. ........ 8T 

Kiti PL .......9T 

1/1 AP…5T 

2/1 AP …3T 

3/1 AP …7T 

1/2 AP …4T 

2/2 AP …6T 

3/2 AP …2T 

1/1 PF …8T 

2/1 PF …1T 

3/1 PF …9T 

2 atrankos 

plaukimai 

1-3 tiesiai į 

finalą 

4-7 + kiti PL į 

PF 

Likusieji 

iškrenta 

1-3 į finalą 
Likusieji iškrenta 
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B PLANAS, 19 - 27 VALČIŲ  

ATRANKOS 

PLAUKIMAI (AP) 

 

PUSFINALIAI 

 

FINALAI 

 AP1 AP2 AP3 Planas B1 PF1 Planas B2 PF1 A FINALAS 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

7 

7 

7 

8 

8 

8 

9 

9 

9 

6 

7 

7 

7 

8 

8 

8 

9 

9 

6 

6 

7 

7 

7 

8 

8 

8 

9 

2/1 AP. .... 5T  

4/1 AP. .... 7T 

6/1 AP. .... 1T  

3/2 AP. .... 4T 

5/2 AP. .... 2T  

7/2 AP. .... 9T  

3/3 AP. .... 6T  

4/3 AP. .... 3T  

6/3 AP. .... 8T  

3/1 AP. .... 6T  

5/1 AP. ..... 2T  

6/1 AP. .... 9T  

3/2 AP. ..... 4T  

4/2 AP. ..... 7T  

6/2 AP. ..... 8T  

2/3 AP. ..... 5T  

4/3 AP. ..... 3T  

7/3 AP. ..... 1T  

1/1 AP .... 5T  

1/2 AP ....  4T  

1/3 AP .... 6T  

1/1 PF .... 3T  

2/1 PF ....  8T  

3/1 PF .... 1T  

1/2 PF .... 7T  

2/2 PF .... 2T  

3/2 PF .... 9T  

    Planas B1 PF2 Planas B2 PF2 B FINALAS 

   3/1 AP. ..... 6T  

5/1 AP. ..... 7T  

7/1 AP. ..... 1T  

2/2 AP. ..... 5T  

4/2 AP. ..... 3T  

6/2 AP. ..... 8T  

2/3 AP. ..... 4T  

5/3 AP. ..... 2T  

7/3 AP. ..... 9T  

2/1 AP. .... 5T  

4/1 AP. .... 3T  

7/1 AP. .... 9T  

2/2 AP. .... 4T  

5/2 AP. .... 7T  

7/2 AP. .... 1T  

3/3 AP. .... 6T  

5/3 AP. .... 2T  

6/3 AP. .... 8T  

4/1 PF .... 5T  

5/1 PF .... 3T  

6/1 PF .... 7T  

7/1 PF .... 1T  

4/2 PF .... 4T  

5/2 PF .... 6T  

6/2 PF .... 2T  

7/2 PF .... 8T  

Kiti PL .... 9T  

3 atrankos plaukimai 

1-a į A finalą 

2-7 į PF 

Likusieji iškrenta 

1-3 į A finalą 

4-7 + kiti PL į B finalą  

Likusieji iškrenta 
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C PLANAS, 28 - 36 VALTYS 

ATRANKOS 

PLAUKIMAI (AP) 

 

PUSFINALIAI 

 

FINALAI 

  

AP1 

 

AP2 

 

AP3 

 

AP4 

Planas C1 PF1 Planas C2 PF1 A FINALAS 

1/1 AP. .. 5T  

5/1 AP. .. 8T  

2/2 AP. .. 4T  

6/2 AP. .. 1T  

2/3 AP. .. 6T  

5/3 AP. .. 2T  

3/4 AP. .. 3T  

4/4 AP. .. 7T  

1-a PL...9T  

2/1 AP. ... 4T  

6/1 AP. ... 8T  

1/2 AP. ... 6T  

6/2 AP. ... 1T  

3/3 AP. ... 3T  

4/3 AP. ... 7T  

1/4 AP. ... 5T  

5/4 AP. ... 2T  

1-a PL...9T  

1/1 PF ... 5T  

2/1 PF ... 3T  

3/1 PF ... 8T  

1/2 PF ... 4T  

2/2 PF ... 7T  

3/2 PF ... 1T  

1/3 PF ... 6T  

2/3 PF ... 2T  

3/3 PF ... 9T  

28. 

29. 

30. 

31 

32. 

33 

34.

35. 

36. 

 

7 

8 

8 

8 

8 

9 

9 

9 

9 

7 

7 

8 

8 

8 

8 

9  

9 

9 

7 

7 

7 

8 

8 

8 

8 

9 

9 

7 

7 

7 

7 

8 

8 

8 

8 

9 

 Planas C1 PF2 Planas C2 PF2 B FINALAS 

3/1 AP. ... 6T  

4/1 AP. ... 2T 

1/2 AP. ... 5T  

5/2 AP. ... 8T  

3/3 AP. ... 3T  

4/3 AP. ... 7T  

2/4 AP. ... 4T  

6/4 AP. ... 9T  

2-a PL…1T  

3/1 AP. ... 6T  

5/1 AP. ... 8T  

3/2 AP. ... 3T  

4/2 AP. ... 7T  

1/3 AP. ... 5T  

6/3 AP. ... 9T  

2/4 AP. ... 4T  

4/4 AP. ... 2T  

2-a PL…1T  

4/1 PF   ... 5T  

5/1 PF   ... 7T  

6/1 PF   ... 2T  

4/2 PF   ... 6T  

5/2 PF   ... 3T  

6/2 PF   ... 1T  

4/3 PF   ... 4T  

5/3 PF   ... 8T  

6/3 PF   ... 9T  

Planas C1 PF3 Planas C2 PF3 

2/1 AP. ... 6T  

6/1 AP. ... 1T  

3/2 AP. ... 3T  

4/2 AP. ... 7T  

1/3 AP. ... 4T  

6/3 AP. ... 8T  

1/4 AP. ... 5T  

5/4 AP. ... 2T  

3-ia PL… 9T  

1/1 AP. ... 5T  

4/1 AP. ... 7T  

2/2 AP. ... 6T  

5/2 AP. ... 2T  

2/3 AP. ... 4T  

5/3 AP. ... 8T  

3/4 AP. ... 3T  

6/4 AP. ... 9T  

3-ia PL...1T  

4 atrankos plaukimai 

1-6 +x7-os PL 

į PF 

Likusieji iškrenta 

1-3 į A finalą  

4-6 į B finalą  

Likusieji iškrenta 
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D PLANAS, 37 - 45 VALTYS 

ATRANKOS PLAUKIMAI (AP) PUSFINALIAI FINALAI 

 AP AP AP AP AP Planas D1 PF1 Planas D2 PF1 A FINALAS 

 1 2 3 4 5 1/1 AP. .. 5T  

4/1 AP. .. 2T  

2/2 AP. .. 6T  

5/2 AP. .. 1T  

3/3 AP. .. 7T  

1/4 AP.... 4T  

4/4 AP. .. 8T  

2/5 AP. .. 3T  

5/5 AP. .. 9T  

2/1 AP. .. 6T  

4/1 AP. .. 2T  

1/2 AP. .. 5T  

5/2 AP. .. 9T  

2/3 AP. .. 3T  

3/4 AP. .. 7T  

4/4 AP. .. 8T  

1/5 AP. .. 4T  

4/5 AP ... 1T  

1/1 PF … 5T  

2/1 PF … 3T  

3/1 PF … 8T  

1/2 PF … 4T  

2/2 PF … 7T  

3/2 PF … 1T  

1/3 PF … 6T  

2/3 PF … 2T  

3/3 PF … 9T  

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

8 

8 

8 

8 

9 

9 

9 

9 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

9 

9 

9 

9 

7 

8 

8 

8 

8 

8 

9 

9 

9 

7 

7 

8 

8 

8 

8 

8 

9 

9 

7 

7 

7 

8 

8 

8 

8 

8 

9 

 Planas D1 PF2 Planas D2 PF2 B FINALAS 

2/1 AP. .. 4T  

5/1 AP. .. 8T  

3/2 AP. .. 3T  

1/3 AP. .. 5T  

4/3 AP. .. 2T  

2/4 AP. .. 6T  

5/4 AP. .. 1T  

3/5 AP. .. 7T  

1-a PL  ... 9T  

1/1 AP. .. 5T  

5/1 AP. .. 2T  

4/2 AP. .. 7T  

3/3 AP. .. 3T  

5/3 AP. .. 8T  

2/4 AP. .. 4T  

2/5 AP. .. 6T  

5/5 AP. .. 1T  

2-a PL ... 9T  

4/1 PF … 5T 

5/1 PF… 7T 

6/1 PF… 2T 

4/2PF… 6T 

5/2 PF …3T  

6/2 PF… 1T  

 4/3PF… 4T 

5/3 PF …8T  

6/3 PF… 9T  

 

Planas D1 PF3 Planas D2 PF3 C FINALAS 

3/1 AP. .. 3T  

1/2 AP. .. 5T  

4/2 AP. .. 2T  

2/3 AP. .. 6T  

5/3 AP. .. 1T  

3/4 AP. ...7T  

1/5 AP. ...4T  

4/5 AP. .. 8T  

2-a PL ... 9T  

3/1 AP. .. 3T  

2/2 AP. .. 6T  

3/2 AP. .. 7T  

1/3 AP. .. 5T  

4/3 AP. .. 8T  

1/4 AP. .. 4T  

5/4 AP. .. 1T  

3/5 AP. .. 2T  

1-a PL ... 9T  

7/1 PF … 5T 

8/1 PF… 3T 

9/1 PF… 8T 

 7/2 PF … 4T 

8/2 PF… 7T 

9/2 PF… 1T 

7/3 PF … 6T 

8/3 PF… 2T 

9/3 PF… 9T 

5 atrankos plaukimai 

1-5 + 2x6-os PL 

Į PF 

Likusieji iškrenta 

1-3 į A finalą  

4-6 į B finalą  
7-9 į C finalą 
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E PLANAS, 46 - 54 VALTYS 

ATRANKOS PLAUKIMAI (AP) PUSFINALIAI FINALAI 

 AP AP AP AP AP AP Planas E1  PF1 Planas E2   PF1 A FINALAS 

 1 2 3 4 5 6 1/1 AP. .. 5T  

4/1 AP. ...8T  

3/2 AP. ...7T  

2/3 AP. ...3T  

1/4 AP. ...4T  

4/4 AP. ...1T  

3/5 AP. ...2T  

2/6 AP. ...6T  

1-a PL …. 9T 

3/1 AP. .. 3T  

1/2 AP. .. 5T  

4/2 AP. .. 8T  

2/3 AP. .. 6T  

3/4 AP. .. 7T  

1/5 AP. .. 4T  

4/5 AP. .. 9T  

3/6 AP. .. 2T  

3-ia PL ... 1T  

1/1 PF … 5T  

2/1 PF … 3T  

3/1 PF … 8T  

1/2 PF … 4T  

2/2 PF … 7T  

3/2 PF … 1T  

1/3 PF … 6T  

2/3 PF … 2T  

3/3 PF … 9T  

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

8 

8 

8 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

8 

8 

8 

8 

9 

9 

9 

9 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

9 

9 

9 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

9 

9 

9 

7 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

9 

9 

7 

7 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

9 

 Planas E1  PF2 Planas E2  PF2 B FINALAS 

2/1 AP. .. 3T  

1/2 AP. .. 5T  

4/2 AP. .. 8T  

3/3 AP. .. 7T  

2/4 AP. .. 6T  

1/5 AP. .. 4T  

4/5 AP. .. 1T  

3/6 AP. .. 2T  

2-a PL  … 9T  

1/1 AP. ...5T  

4/1 AP. ...8T  

2/2 AP. ...6T  

3/3 AP. ...2T  

1/4 AP. ...4T  

4/4 AP. ...9T  

2/5 AP. ...3T  

2/6 AP. ...7T  

1-a PL ...1T  

4/1 AP… 5T 

5/1 AP … 7T 

6/1 AT … 2T 

 4/2 AP… 6T 

5/2 AP … 3T 

6/2 AT … 1T 

4/3 AP… 4T 

5/3 AP … 8T 

6/3 AT … 9T 

 

Planas E1  PF3 Planas E2  PF3 C FINALAS 

3/1 AP. .. 7T  

2/2 AP. .. 3T  

1/3 AP. .. 5T  

4/3 AP. .. 8T  

3/4 AP. .. 2T  

2/5 AP. .. 6T  

1/6 AP. .. 4T  

4/6 AP. .. 1T  

3-ia PL ... 9T  

2/1 AP. .. 4T  

3/2 AP. .. 7T  

1/3 AP. .. 5T  

4/3 AP. .. 8T  

2/4 AP. .. 3T  

3/5 AP. .. 2T  

1/6 AP. .. 6T  

4/6 AP. .. 9T  

2-a PL … 1T  

7/1 PF … 5T 

8/1 PF… 3T 

9/1 PF… 8T 

 7/2 PF … 4T 

8/2 PF… 7T 

9/2 PF… 1T 

7/3 PF … 6T 

8/3 PF… 2T 

9/3 PF… 9T 

6 atrankos plaukimai 

1-4 + 3x5-os PL 

Į PF 

Likusieji iškrenta 

1-3 į A finalą  

4-6 į B finalą  
7-9 į C finalą 
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F PLANAS, 55 - 63 VALTYS 

ATRANKOS PLAUKIMAI (AP) PUSFINALIAI FINALAI 

 AP AP AP AP AP AP AP Planas F1  PF1 Planas F2  PF1 A FINALAS 

 1 2 3 4 5 6 7 1/1 AP. ...5T  

5/1 AP. ...1T  

4/2 AP. ...8T  

4/3 AP. ...2T  

2/4 AP. ...6T  

1/5 AP. ...4T  

3/6 AP. ...7T  

2/7 AP. ...3T  

1-a PL….9T  

3/1 AP. .. 7T  

1/2 AP. .. 5T  

5/2 AP. .. 1T  

4/3 AP. .. 2T  

2/4 AP. .. 4T  

1/5 H.... 6T  

5/5 AP. .. 9T  

4/6 AP. .. 8T  

3/7 AP. …..3T  

1/1 PF … 5T  

2/1 PF … 8T  

1/2 PF … 4T  

2/2 PF … 7T  

1/3 PF … 6T  

2/3 PF … 2T  

1/4 PF … 3T  

2/4 PF … 9T  

1-A PL … 1T  

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 
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8 
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9 
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9 
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9 
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9 

9 
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8 
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8 

9 

9 

9 

9 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

9 

9 

9 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

9 

9 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

9 

9 

7 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

9 

 Planas F1  PF2 Planas F2  PF2 B FINALAS 

2/1 AP. .. 4T  

1/2 AP. .. 5T  

5/2 AP. ... 9T  

3/3 AP. .. 7T  

3/4 AP. .. 3T  

2/5 AP. .. 6T  

4/6 AP. .. 8T  

5/6 AP. .. 1T  

3/7 AP. .. 2T  

4/1 AP. .. 8T  

2/2 AP. ..4T  

1/3 AP. .. 6T  

5/3 AP. .. 9T  

3/4 AP. .. 3T  

2/5 AP. .. 7T  

1/6 AP. .. 5T  

5/6 AP. .. 1T  

4/7 AP. .. 2T  

2-a (3-ia) PL 5T  

3-ia (3-ia) PL 6T  

4-a (3-ia) PL 4T  

4/1 PF … 3T  

4/2 PF … 2T  

4/3 PF … 7T  

4/4 PF … 8T  

1-a (5-a) PL 1T  

2-a (5-a) PL 9T  

Planas F1  PF3 Planas F2  PF3 C FINALAS 

3/1 AP. .. 3T  

3/2 AP. .. 7T  

1/3 AP. .. 5T  

2/3 AP. .. 6T  

4/4 AP. .. 8T  

4/5 AP. .. 2T  

5/5 AP. .. 9T  

1/6 AP. .. 4T  

5/7 AP. .. 1T  

1/1 AP. .. 5T  

5/1 AP. ..1T  

3/2 AP. .. 7T  

2/3 AP. .. 4T  

4/4 AP. .. 2T  

3/5 AP. ..8T  

2/6 AP. ..3T  

1/7 AP. .. 6T  

5/7 AP. .. 9T  

3-ia (5-a) PL 5T  

4-a (5-a) PL 6T  

6/1 PF … 4T  

6/2 PF … 3T  

6/3 PF … 2T  

6/4 PF … 7T  

1-a (7-a) PL 8T  

2-a (7-a) PL1T  

3-ia (7-a) PL 9T  

Planas F1  PF4 Planas F2  PF4 

4/1 AP. .. 2T  

2/2 AP. .. 3T  

5/3 AP. .. 1T  

1/4 AP. .. 5T  

5/4 AP. .. 9T  

3/5 AP. .. 7T  

2/6 AP. .. 6T  

1/7 AP. .. 4T  

4/7 AP. .. 8T  

2/1 AP. .. 4T  

4/2 AP. .. 2T  

3/3 AP. .. 7T  

1/4 AP. .. 5T  

5/4 AP. .. 1T  

4/5 AP. .. 8T  

3/6 AP. .. 3T  

2/7 AP. .. 6T  

1-a PL…  9T  

7 atrankos plaukimai 

1-5 +kitos PL 

į PF 

Likusieji iškrenta  

1-2 + kitos PL į A finalą  

3x3-ios + 4x4-os + 2x5-os PL į B 

finalą  

2x5-os + 4x6-os + 3x7-os PL į C 

finalą  

Likusieji iškrenta 
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G PLANAS, 64 - 72 VALTYS 

ATRANKOS PLAUKIMAI (AP) PUSFINALIAI FINALAI 

 AP AP AP AP AP AP AP AP Planas G1  PF1 Planas G2 PF1 A FINALAS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 1/1 AP. ... 5T  

4/2 AP. ... 2T  

3/3 AP. ... 7T  

2/4 AP. ... 4T  

1/5 AP. ... 6T  

4/6 AP. ... 9T  

3/7 AP. ... 8T  

2/8 AP. ... 3T  

1-a PL … 1T  

4/1 AP. .. 8T  

1/2 AP. .. 5T  

2/3 AP. .. 6T  

3/4 H.... 7T  

1/5 H ... 4T  

2/6 H ... 3T  

3/7 H.... 2T  

4/8 H.... 1T  

1-a PL … 9T  

1/1 PF … 5T  

2/1 PF … 8T  

1/2 PF … 4T  

2/2 PF … 7T  

1/3 PF … 6T  

2/3 PF … 2T  

1/4 PF … 3T  

2/4 PF … 9T  

1-a PL … 1T  

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

72. 
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8 

8 
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8 

9 
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8 
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8 
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8 

8 

8 
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 Planas G1  PF2 Planas G2 PF2 B FINALAS 

2/1 AP. ... 4T  

1/2 AP. ... 5T  

4/3 AP. ... 2T  

3/4 AP. ... 7T  

2/5 AP. ... 3T  

1/6 AP. ... 6T  

4/7 AP. ... 1T  

3/8 AP. ... 8T  

2-a PL … 9T  

1/1 AP. .. 5T  

2/2 AP. .. 6T  

3/3 AP. .. 7T  

4/4 AP. .. 8T  

2/5 AP. .. 3T  

3/6 AP. .. 2T  

4/7 AP. .. 9T  

1/8 AP. .. 4T  

2-a PL … 1T  

2-a (3-ia) PL 5T  

3-ia (3-ia)PL 6T  

4-a (3-ia)PL 4T  

4/1 PF … 3T  

4/2 PF … 2T  

4/3 PF … 7T  

4/4 PF … 8T  

1-a (5-a) PL 1T  

2-a (5-a) PL 9T  

Planas G1  PF3 Planas G2 PF3 C FINALAS 

3/1 AP. ... 7T  

2/2 AP. ... 4T  

1/3 AP. ... 5T  

4/4 AP. ... 2T  

3/5 AP. ... 8T  

2/6 AP. ... 3T  

1/7 AP. ... 6T  

4/8 AP. ... 9T  

3-ia PL … 1T  

2/1 AP. .. 6T  

3/2 AP. .. 7T  

4/3 AP. ... 8T  

1/4 AP. .. 5T  

3/5 AP. .. 2T  

4/6 AP. .. 1T  

1/7 AP. .. 4T  

2/8 AP. .. 3T  

3-ia PL … 9T  

3-ia (5-a) PL 5T  

4-a (5-a) PL 6T  

6/1 PF … 4T  

6/2 PF … 3T  

6/3 PF … 2T  

6/4 PF … 7T  

1-a (7-a) PL 8T  

2-a (7-a) PL 1T  

3-ia (7-a) PL 9T  

Planas G1  PF4 Planas G2 PF4 

4/1 AP. .. 8T  

3/2 AP. .. 7T  

2/3 AP. .. 3T  

1/4 AP. .. 5T  

4/5 AP. .. 1T  

3/6 AP. .. 2T  

2/7 AP. .. 4T  

1/8 AP. .. 6T  

4-a PL … 9T  

3/1 AP. .. 7T  

4/2 AP. .. 8T  

1/3 AP. .. 5T  

2/4 AP. .. 6T  

4/5 AP. .. 9T  

1/6 AP. .. 4T  

2/7 AP. .. 3T  

3/8 AP. .. 2T  

4-a PL … 1T  

8 atrankos plaukimai 

1-4 + 4x5-os PL į PF  

Likusieji iškrenta  

1-2 + kitos PL į A finalą  

3x3-ios + 4x4-os + 2x5-os PL į B 

finalą  

2x5-os + 4x6-os + 3x7-os PL į C 

finalą  

Likusieji iškrenta 
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2 PRIEDAS. OLIMPINĖ PROGRESIJA, 8 TAKELIAI (2020) 

 

VALTYS SISTEMA ATRANKOS 

PLAUKIMAI 

KETVIRT- 

FINALIAI 

PUSFINALIAI FINALAI 

9-10 A 2 atrankos 

plaukimai 

1-2 į finalą 

Likusieji į PF 

NĖRA KF 1 PF 

1-4 į finalą 

Likusieji iškrenta 

 

A finalas 

11 B 2 atrankos 

plaukimai 

1-2 į PF 

Likusieji į KF 

1 KF 

1-6 į PF 

Likusieji iškrenta 

2 PF 

1-4 į finalą 

Likusieji iškrenta 

A finalas 

12 C 2 atrankos 

plaukimai 

1-2 į PF 

Likusieji į KF 

1 KF 

1-6 į PF 

Likusieji į B finalą 

2 PF 

1-4 į A finalą 

Likusieji į B finalą 

A finalas 

B finalas 

13-14 D 2 atrankos 

plaukimai 

1-2 į PF 

Likusieji į KF 

2 KF 

1-3 į PF 

Likusieji į B finalą 

2 PF 

1-4 į A finalą 

Likusieji į B finalą 

A finalas 

B finalas 

15-16 E 3 atrankos 

plaukimai 

1-2 į PF 

Likusieji į KF 

2 KF 

1-3 į PF 

Likusieji į B finalą 

2 PF 

1-4 į A finalą 

Likusieji į B finalą 

A finalas 

B finalas 

17 F 3 atrankos 

plaukimai 

1-3 į PF 

Likusieji į KF 

1 KF 

1-5 į PF 

6-7 į B finalą 

Likusieji iškrenta 

2 PF 

1-4 į A finalą 

Likusieji į B finalą 

A finalas 

B finalas 

18-19 G 3 atrankos 

plaukimai 

1-2 į PF 

Likusieji į KF 

2 KF 

1-4 į PF 

5 į B finalą 

Likusieji iškrenta 

2 PF 

1-4 į A finalą 

Likusieji į B finalą 

A finalas 

B finalas 

20-24 H 4 atrankos 

plaukimai 

1-2 į PF 

Likusieji į KF 

2 KF 

1-4 į PF 

Likusieji iškrenta 

2 PF 

1-4 į A finalą 

Likusieji į B finalą 

A finalas 

B finalas 

25-34 I 5 atrankos 

plaukimai 

1-2 į PF 

Likusieji į KF 

3 KF 

1-2 į PF 

Likusieji iškrenta 

2 PF 

1-4 į A finalą 

Likusieji į B finalą 

A finalas 

B finalas 
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3 PRIEDAS. KVALIFIKACINĖ SISTEMA – XXXII OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS 

– TOKIJAS 2020 

 

TARPTAUTINĖ BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMO FEDERACIJA (TBKIF) 

Baidarių ir kanojų sprinto varžybos 

A. RUNGTYS (12) 

Vyrų rungtys (6) Moterų rungtys (6) 

Vienvietė baidarė (K1) 200 m Vienvietė baidarė (K1) 200 m 

Vienvietė baidarė (K1) 1000 m Vienvietė baidarė (K1) 500 m 

Dvivietė baidarė (K2) 1000 m Dvivietė baidarė (K2) 500 m 

Keturvietė baidarė (K4) 500 m Keturvietė baidarė (K4) 500 m 

Vienvietė kanoja (C1) 1000 m Vienvietė kanoja (C1) 200 m 

Dvivietė kanoja (C2) 1000 m Dvivietė kanoja (C2) 500 m 

B. SPORTININKŲ KVOTA 

B.1. BENDRA BAIDARIŲ IR KANOJŲ SPRINTO VARŽYBŲ KVOTA 

 Kvalifikacijos 

vietos 

Priimančios 

šalies vietos 

Viso Trišalės 

komisijos 

kviestinės vietos 

Vyrai 121 2 123 
 

2* 
Moterys 121 2 123 

Iš viso 242 4 246 248* 

* Baidarių ir kanojų sporte (baidarių ir kanojų slalome/ baidarių ir kanojų sprinte) yra dvi (2) 

Trišalės komisijos vietos. Šių vietų paskyrimo nuostatos yra išdėstytos toliau aprašytos Baidarių ir 

kanojų sprinto varžybų kvalifikacijos sistemos F dalyje. 
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B.2. MAKSIMALUS SPORTININKŲ IR VALČIŲ VIENAM NOK, KURIEMS GALIMA 

DALYVAUTI TOKIJO 2020 M. OLIMPINIŲ ŽAIDYNIŲ ATRANKOJE IR BŪTI 

PASIRINKTIEMS, SKAIČIUS 

 Sportininkų kvota vienam NOK Su valtimis susijusi kvota 

Vyrų baidarės 6 1 valtis vienai rungčiai 

Vyrų kanojos 3 1 valtis vienai rungčiai 

Moterų baidarės 6 1 valtis vienai rungčiai 

Moterų kanojos 3 1 valtis vienai rungčiai 

Iš viso Ne daugiau 18  

B.3. SPORTININKŲ KVOTOS VIETŲ PRISKYRIMO TIPAS 

Sportininko kvotos vieta yra priskiriama NOK ir nėra susieta su konkrečiu sportininku, kuris 

laimėjo tą vietą savo NOK vardu.  

B.4. MAKSIMALUS PARAIŠKŲ TOKIJO 2020 M. OLIMPINĖMS ŽAIDYNĖMS 

SKAIČIUS 

B.4.1. Vienai Tokijo 2020 m. Olimpinių žaidynių rungčiai NOK gali teikti paraišką ne daugiau 

negu dviem (2) valtims. 

B.4.2. NOK privalo dalyvauti rungtyje (-yse), kuriai (-ioms) NOK yra gavusi sportininko kvotos 

vietą ir/arba valties kvotos vietą. Visi NOK atrinkti sportininkai privalo varžytis ne mažiau negu 

vienoje Olimpinių žaidynių rungtyje. 

B.4.3. Tokijo 2020 m. Olimpinėse žaidynėse dalyvaujantis sportininkas gali varžytis daugiau negu 

vienoje (1) baidarių ir kanojų sprinto rungtyje Olimpinėse žaidynėse. Tai priklauso nuo NOK 

sportininko pasirinkimo. 
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C. SPORTININKO TINKAMUMAS 

C.1. IOK REIKALAVIMAI 

Visi sportininkai privalo laikytis galiojančios Olimpinės chartijos nuostatų, įskaitant 41 taisyklę 

(Varžybų dalyvių pilietybė) ir 43 taisyklę (Pasaulio antidopingo kodeksas ir Olimpinio judėjimo 

kodeksas dėl manipuliavimo sporto varžybomis prevencijos), bet jomis neapsiribojant. Tik tie 

sportininkai, kurie atitinka Olimpinės chartijos nuostatas, gali dalyvauti Tokijo 2020 m. Olimpinėse 

žaidynėse. 

C.2. PAPILDOMI TINKAMUMO KRITERIJAI 

C.2.1.Kad galėtų dalyvauti Tokijo 2020 m. Olimpinėse žaidynėse visi atitinkami NOK 2019 m. 

Baidarių ir kanojų sprinto pasaulio čempionatuose privalo dalyvauti ne mažiau negu vienoje (1) 

olimpinėje rungtyje. 

C.2.2.Kad būtų tinkamas gauti Trišalės komisijos kviestinę vietą sportininkas privalo būti dalyvavęs 

ne mažiau negu vienose (1) baidarių ir kanojų sprinto olimpinės kvalifikacinėse varžybose 

olimpinėms žaidynėms. 

D. KVALIFIKACIJOS STRATEGIJA 

D.1. KVALIFIKACINĖS VARŽYBOS 

Kvalifikacinės sistemos tikslais „Olimpinės kvalifikacinės varžybos“ reikš vienas iš šių varžybų: 

D.1.1. 2019 m. TBKIF Baidarių ir kanojų sprinto pasaulio čempionato Pasaulines kvalifikacines 

varžybas;  

D.1.2. Žemynines kvalifikacines varžybas: 

a. Europoje 

b. Amerikoje 

c. Azijoje 

d. Afrikoje 

e. Okeanijoje 

D.1.3. 2020 m. TBKIF Baidarių ir kanojų sprinto pasaulio taurės 2 Pasaulines kvalifikacines 

varžybas.  
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D.2. SPORTININKŲ KVOTOS VIETŲ PASKIRSTYMAS PAGAL RUNGTIS 

D.2.1. Olimpinės kvalifikacinėse varžybose sportininkas gali varžytis vienoje (1) arba daugiau 

rungčių. 

D.2.2. Tačiau Olimpinės kvalifikacinėse varžybose sportininkas gali gauti tik vieną (1) sportininko 

kvotos vietą savo NOK nepriklausomai nuo to, kiek kvalifikacijos vietų ar valčių sportininkas 

bando gauti. 

D.2.3. Pradinis sportininkų kvotos vietų ir valčių kvotos vietų baidarių ir kanojų sprintui 

paskirstymas bus toks, kaip nurodyta toliau, ir priklausys nuo: 

(i) maksimalaus galimo sportininkų kvotos vietų ir valčių kvotos vietų skaičiaus apribojimų, kaip tai 

anksčiau nurodyta B.2. dalyje; ir 

(ii) bet kokio vėlesnio vietų perskirstymo pagal šios Kvalifikacinės sistemos nuostatas. 

Rungtys   

Vyrai 

K1 200 m 12 12 

K1 1000 m 13 13 

K2 1000 m 20 10 

K4 500 m 40 10 

C1 1000 m 12 12 

C2 1000 m 26 13 

IŠ VISO VYRAI 123 70 

Moterys 

K1 200 m 12 12 

K1 500 m 13 13 

K2 500 m 20 10 

K4 500 m 40 10 

C1 200 m 12 12 

C2 500 m 26 13 

IŠ VISO MOTERYS 123 70 

IŠ VISO (vyrai + 

moterys) 

246 140 
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D.3. OLIMPINĖS KVALIFIKACINĖS VARŽYBOS 

D.3.1. PASAULINĖS KVALIFIKACINĖS VARŽYBOS – 170 SPORTININKŲ KVOTOS 

VIETŲ 

D.3.1.1. Pradinis 170 sportininkų kvotos vietų ir 82 valčių kvotos vietų, kurias galima gauti 2019 m. 

TBKIF Baidarių ir kanojų sprinto pasaulio čempionatuose, paskirstymas nustatytas toliau pateiktoje 

lentelėje ir priklauso nuo apribojimų, nustatytų B.2. dalyje, bei bet kokių vėlesnių perskirstymų 

remiantis šios Kvalifikacinės sistemos nuostatomis. 

Rungtys 2019 m. pasaulio 

čempionatai 

Organizuojanti 

(priimanti) šalis 

Iš viso 

sportininkų 

kvotos vietų 

Iš viso valčių 

kvotos vietų 

Vyrai 

K1 200 m 5  5 5 

K1 1000 m 5 1 6 6 

K2 1000 m 12  12 6 

K4 500 m 40  40 10 

C1 1000 m 5 1 6 6 

C2 1000 m 16  16 8 

IŠ VISO VYRAI 83 2 85 41 

Moterys 

K1 200 m 5  5 5 

K1 500 m 5 1 6 6 

K2 500 m 12  12 6 

K4 500 m 40  40 10 

C1 200 m 5 1 6 6 

C2 500 m 16  16 8 

IŠ VISO 

MOTERYS 

83 2 85 41 

IŠ VISO (vyrai + 

moterys) 

166 4 170 82 

 

D.3.1.2. Pradinis 6 sportininkų kvotos vietų ir valčių kvotos vietų, kurias galima gauti 2020 m. 

TBKIF Baidarių ir kanojų sprinto pasaulio taurėje 2, paskirstymas nustatytas toliau pateiktoje 

lentelėje ir priklauso nuo apribojimų, nustatytų B.2. dalyje, bei bet kokių vėlesnių perskirstymų 

remiantis šios Kvalifikacinės sistemos nuostatomis. 
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Rungtys 2020 m. pasaulio 

taurė 2 

Organizuojanti 

(priimanti) šalis 

Iš viso 

sportininkų 

kvotos vietų 

Iš viso valčių 

kvotos vietų 

Vyrai 

K1 200 m 1  1 1 

K1 1000 m 1  1 1 

C1 1000 m 1  1 1 

IŠ VISO VYRAI 3  3 3 

Moterys 

K1 200 m 1  1 1 

K1 500 m 1  1 1 

C1 200 m 1  1 1 

IŠ VISO 

MOTERYS 

3  3 3 

IŠ VISO (vyrai + 

moterys) 

6  6 6 

 

D.3.1.3 K4 rungtys (vyrai ir moterys) 

Visos sportininkų kvotos vietos K4 rungtims bus paskirstytos 2019 m. TBKIF Baidarių ir kanojų 

sprinto pasaulio čempionatuose. 

(i) Kiekvienas iš 10 aukščiausią reitingą 2019 m. TBKIF Baidarių ir kanojų sprinto pasaulio 

čempionatuose turinčių NOK gaus po keturias (4) sportininkų kvotos vietas. 

(ii) Kai 10 aukščiausią reitingą turinčių NOK atstovauja mažiau negu keturis (4) žemynus, 

tam, kad būtų užtikrinta, jog NOK iš keturių (4) žemynų gautų sportininkų kvotų vietas, 

dešimta (10-a), devinta (9-a) ir, jei būtina, aštunta (8-a) reitingą turinti (-čios) vieta (-os) 

bus perskirstytos sekantiems aukščiausią reitingą 2019 m. TBKIF Baidarių ir kanojų 

sprinto pasaulio čempionatuose turintiems NOK iš žemyno, kuris neturi nė vienos 

rungčiai kvalifikuotos K4 valties. 

(iii) Kai 2019 m. TBKIF Baidarių ir kanojų sprinto pasaulio čempionatuose varžosi NOK iš 

mažiau negu 4 žemynų, tada aukščiausią reitingą turinti (-čios) dar nekvalifikuota (-os) 

NOK gaus sportininkų kvotos vietas nepriklausomai nuo žemyno. 
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D.3.1.4 C4 rungtys (vyrai ir moterys) 

Kiekvienas iš aštuonių (8) aukščiausią reitingą 2019 m. TBKIF Baidarių ir kanojų sprinto pasaulio 

čempionatuose turinčių NOK vyrų C2 ir moterų C2 rungtyse gaus po dvi (2) sportininkų kvotos 

vietas. 

D.3.1.5 K2 rungtys (vyrai ir moterys) 

Kiekvienas iš šešių (6) aukščiausią reitingą 2019 m. TBKIF Baidarių ir kanojų sprinto pasaulio 

čempionatuose turinčių NOK vyrų K2 ir moterų K2 rungtyse gaus po dvi (2) sportininkų kvotos 

vietas. 

D.3.1.6 K1 ir C1 rungtys (vyrai ir moterys) 

Pasaulinėse kvalifikacinėse varžybose turimos sportininkų kvotos vietos bus paskirstytos taip: 

(i) Kiekvienas iš penkių (5) aukščiausią reitingą 2019 m. TBKIF Baidarių ir kanojų sprinto 

pasaulio čempionatuose kiekvienoje vyrų individualioje rungtyje (K1 200 m, K1 1000 m 

ir C1 1000 m) ir moterų individualioje rungtyje (K1 200 m, K1 500 m ir C1 200 m) 

turinčių NOK gaus po vieną (1) sportininkų kvotos vietą. 

(ii) Aukščiausią reitingą turintys NOK kiekvienoje 2020 m. TBKIF Baidarių ir kanojų 

sprinto pasaulio taurėje 2 rungtyje atitinkamose rungtyse savo NOK gaus po vieną (1) 

sportininkų kvotos vietą. 

D.3.2. „BESIDUBLIUOJANČIŲ“ VIETŲ PERSKIRSTYMAS 

Šios Kvalifikacinės sistemos pagrindinis principas – sportininkas gali gauti tik vieną (1) sportininko 

kvotos vietą savo NOK nepriklausomai nuo to, kiek rungčių sportininkas varžosi. Sportininko 

kvotos vietą gavęs sportininkas nebegali varžytis kitose olimpinės kvalifikacinėse varžybose. 

Šioje dalyje nustatoma, kaip bus perskirstomos sportininkų kvotos vietos, kai sportininkas dėl per 

pasaulinės kvalifikacines varžybas dėl pasiektų rezultatų gauna daugiau nei vieną kvotos vietą. 

D.3.2.1. Pirmas žingsnis – kvalifikacija toje pačioje valčių klasėje dviejose distancijose 

Kai sportininkas gauna dvi (2) sportininko kvotos vietas toje pačioje valčių klasėje, bet dviejose (2) 

skirtingose distancijose (vyrų K1 1000 m ir K1 200 m; arba moterų K1 500 m ir K1 200 m), jų NF  

bus paskirta vieta 1000 m vyrų distancijoje ir 500 m moterų distancijoje.  
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Likusi sportininko kvotos vieta 200 m distancijoje bus paskirta sekantį aukščiausią reitingą 200 m 

distancijoje turinčiam NOK, kuris dar nėra gavęs vietos.  

D.3.2.2. Antras žingsnis – kvalifikacija skirtingose valčių klasėse pasaulio čempionatuose 

Kai 2019 m. TBKIF Baidarių ir kanojų sprinto pasaulio čempionatuose sportininkas gauna daugiau 

negu vieną (1) sportininko kvotos vietą skirtingose valčių klasėse (pvz., K1, K2, K4 arba C1 ir C2) , 

sportininko NOK bus paskirta tik viena (1) sportininko kvotos vieta. Tai bus sportininko kvotos 

vieta didžiausios iš visų rungčių, kuriose atletas gavo kvotą, valčių klasės rungtyje.  

Likusi (-ios) sportininko kvotos vieta (-os) bus perskirstomos taikant tokią procedūrą: 

(i) Pasibaigus 2019 m. TBKIF Baidarių ir kanojų sprinto pasaulio čempionatams visos 

likusios sportininkų kvotos vietos, kurios liko nepanaudotos po to, kai sportininkai 

laimėjo daugiau negu vieną sportininko kvotos vietą skirtingose valčių klasėse, bus 

suskirstytos į tokias keturias grupes: 

 

a. vyrų baidarių rungtys; 

b. moterų baidarių rungtys; 

c. vyrų kanojų rungtys; 

d. moterų kanojų rungtys. 

 

(ii) Kiekvienoje vyrų ir moterų baidarių grupėje likusios sportininkų kvotos vietos bus 

perskirstytos aukščiausią reitingą turintiem NOK, kurie dar nėra gavę vietos 

atitinkamoje K4 rungtyje 2019 m. TBKIF Baidarių ir kanojų sprinto pasaulio 

čempionatuose, kad tie NOK galėtų rungtis pilnose K4 valtyse. 

(iii) Kai K4 valties negalima pilnai užpildyti likusiomis sportininkų kvotos vietomis, tada 

vyrų ir moterų baidarių grupėje likusios sportininkų kvotos vietos bus perskirstytos 

aukščiausią reitingą turintiem NOK, kurie dar nėra gavę vietos atitinkamoje K2 rungtyje 

2019 m. TBKIF Baidarių ir kanojų sprinto pasaulio čempionatuose, kad tie NOK galėtų 

rungtis pilnose K2 valtyse. 
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(iv) vyrų ir moterų kanojų grupėje likusios sportininkų kvotos vietos bus perskirstytos 

aukščiausią reitingą turintiem NOK, kurie dar nėra gavę vietos atitinkamoje C2 rungtyje 

2019 m. TBKIF Baidarių ir kanojų sprinto pasaulio čempionatuose, kad tie NOK galėtų 

rungtis pilnose C2 valtyse. 

(v) Jei pritaikius šią procedūrą sportininkų kvotos vietomis vis tiek neįmanoma užpildyti 

K4, K2 arba C2 valčių, tada: 

a. likusios baidarių sportininkų kvotos vietos bus suteiktos sekančiam aukščiausią 

reitingą turinčiam NOK, kuris dar nėra gavę vietos ilgiausioje K1 rungties 

distancijoje (vyrų 1000 m, moterų 500 m); ir 

b. likusios kanojų sportininkų kvotos vietos bus suteiktos sekančiam aukščiausią 

reitingą turinčiam NOK, kuris 2019 m. TBKIF Baidarių ir kanojų sprinto pasaulio 

čempionatuose dar nėra gavęs vietos C1 rungtyje (vyrų 1000 m, moterų 200 m). 

D.3.3. ŽEMYNINĖS KVALIFIKACINĖS VARŽYBOS – 70 SPORTININKŲ KVOTOS 

VIETŲ 

D.3.3.1. Atitinkamose žemyninėse kvalifikacinėse varžybose gali dalyvauti tik pasaulinėse 

kvalifikacinėse varžybose kvalifikacinėje rungtyje vietos (t.y. valties ir/arba sportininko kvotos 

vietų) negavę NOK. 

D.3.3.2. Pasaulinėse kvalifikacinėse varžybose sportininko kvotos vietas gavę sportininkai negali 

varžytis žemyninėse kvalifikacinėse rungtyse. 

D.3.3.3. Kad rungtis būtų laikoma galiojančia, dėl kiekvienos sportininko kvotos vietos žemyninėse 

kvalifikacinėse varžybose privalo varžytis ne mažiau trijų (3) NOK. Jei rungtyje nedalyvauja trys 

(3) ar daugiau NOK, tada sportininkų kvotos vieta (-os) bus perskirstytos sekančiam aukščiausią 

reitingą toje rungtyje turinčiam NOK, kuris, nepriklausomai nuo žemyno. 2019 m. TBKIF Baidarių 

ir kanojų sprinto pasaulio čempionatuose dar nėra gavę vietos. 

D.3.3.4. Pradinis sportininkų kvotos vietų, skirtų žemyninėms kvalifikacinėms rungtims, 

paskirstymas bus atliekamas remiantis: 

(i) maksimalaus sportininkų kvotos vietų skaičiaus ir valčių kvotos skaičiaus 

apribojimais, kaip tai aukščiau nurodyta B.2. dalyje; ir 
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(ii) bet kokiu paskesniu vietų perskirstymu remiantis šios kvalifikacinės sistemos 

nuostatomis: 

Rungtys Europa Amerika Azija Afrika Okeanija 

 

Sportininkų 

kvotos 

vietos 

Valčių 

kvotos 

vietos 

Vyrai 

K1 200 m 2 1 1 1 1 6 6 

K1 1000 m 2 1 1 1 1 6 6 

K2 1000 m 2 6 kvotos vietos 8 4 

C1 1000 m 1 1 1 1 1 5 5 

C2 1000 m 4 6 kvotos vietos 10 5 

Iš viso vyrai 35 26 

Moterys 

K1 200 m 2 1 1 1 1 6 6 

K1 500 m 2 1 1 1 1 6 6 

K2 500 m 2 6 kvotos vietos 8 4 

C1 200 m 1 1 1 1 1 5 5 

C2 500 m 4 6 kvotos vietos 10 5 

Iš viso moterys 35 26 

Iš viso (vyrai ir moterys) 70 52 

 

D.3.3.5. K1 rungtys (vyrai ir moterys) 

Kiekvienoje žemyninėje kvalifikacinėje rungtyje kiekvienam žemynui bus galima laimėti vieną (1) 

sportininko kvotos vietą vienvietėms valtims. Kiekvienoje Europos žemyninėje kvalifikacinėje 

rungtyje bus galima laimėti po dvi (2) sportininkų kvotos vietas. 

D.3.3.6. C1 rungtys (vyrai ir moterys) 

Kiekvienoje žemyninėje kvalifikacinėje rungtyje kiekvienam žemynui bus galima laimėti vieną (1) 

sportininko kvotos vietą vienvietėms valtims. 
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D.3.3.7. K2 rungtys (vyrai ir moterys) 

K2 rungtyse (vyrų ir moterų) sekantys aukščiausią reitingą turintys NOK iš trijų (3) skirtingų 

žemynų (išskyrus Europą) 2019 m. TBKIF Baidarių ir kanojų sprinto pasaulio čempionatuose tam 

žemynui laimės po dvi (2) sportininkų kvotos vietas. Tada dėl dviejų (2) sportininkų kvotos vietų 

bus varžomasi kiekvienose atitinkamose pasaulinėse kvalifikacinėse varžybose. Dėl dviejų (2) 

sportininkų kvotos vietų bus varžomasi Europos žemyninėse kvalifikacinėse varžybose.  

D.3.3.8. C2 rungtys (vyrai ir moterys) 

C2 rungtyse (vyrų ir moterų) sekantys aukščiausią reitingą turintys NOK iš trijų (3) skirtingų 

žemynų (išskyrus Europą) 2019 m. TBKIF Baidarių ir kanojų sprinto pasaulio čempionatuose tam 

žemynui laimės po dvi (2) sportininkų kvotos vietas. Tada dėl dviejų (2) sportininkų kvotos vietų 

bus varžomasi kiekvienose atitinkamose pasaulinėse kvalifikacinėse varžybose. Dėl keturių (4) 

sportininkų kvotos vietų bus varžomasi Europos žemyninėse kvalifikacinėse varžybose.  

D.3.3.9. Maksimalios kvotos žemyninėse kvalifikacinėse varžybose 

Pasaulinėse kvalifikacinėse varžybose NOK gali laimėti ne daugiau dviejų (2) sportininkų kvotos 

vietų kiekvienoje kategorijoje, t.y. vyrų baidarių, moterų baidarių, vyrų kanojų ir moterų kanojų. 

Nepanaudotos sportininkų kvotos vietos privalo būti grąžintos Tarptautinei baidarių ir kanojų 

irklavimo federacijai, kaip tai apibrėžta G dalyje – Sportininkų kvotos vietų patvirtinimo procesas – 

ir H dalyje – Sportininkų kvotos vietų perskirstymas. 

D.3.3.10. Kvalifikacija dviejose tos pačios valčių klasės distancijoje dviejose žemyninėse 

kvalifikacinėse varžybose 

Žemyninėse kvalifikacinėse varžybose NOK, nepaisant distancijos, gali laimėti ne daugiau vienos 

valties vienai klasei (pvz., vyrai K1 1000 m ir 200 m; moterys 500 m ir 200 m). Jei NOK laimi 

kvotos vietas abiejose distancijose toje pačioje valčių klasėje, NOK  bus paskirta vieta 1000 m vyrų 

distancijoje ir 500 m moterų distancijoje. Likusi sportininko kvotos vieta 200 m distancijoje bus 

paskirta sekantį aukščiausią reitingą 200 m distancijoje turinčiam NOK, kuris dar nėra gavęs vietos 

žemyniniame kvalifikaciniame čempionate.  
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E. VIETOS PRIIMANČIAI ŠALIAI 

Iš 2019 m. TBKIF Baidarių ir kanojų sprinto pasaulio čempionatų priimantysis NOK sąlyginai 

gauna sportininko kvotos vietą kiekvienoje atitinkamoje kategorijoje (t.y. vyrų baidarių, moterų 

baidarių, vyrų kanojų ir moterų kanojų) tokiose rungtyse: 

• vyrų vienviečių baidarių (K1) 1000 m; 

• vyrų vienviečių kanojų (C1) 1000 m; 

• moterų vienviečių baidarių (K1) 500 m; 

• moterų vienviečių kanojų (C1) 200 m. 

F. TRIŠALĖS KOMISIJOS KVIESTINĖS VIETOS 

Vienvietėms valtims yra dvi (2) trišalės komisijos kviestinės vietos, kurias 2020 m. Tokijo 

Olimpinėse žaidynėse baidarių ir kanojų sporte gali gauti sąlygas atitinkantys NOK. Šias vietas 

galima priskirti baidarių ir kanojų sprinto ir/arba baidarių ir kanojų slalomo sportininkams.  

Norėdamas gauti trišalės komisijos kviestinę vietą sportininkas turi būti dalyvavęs ne mažiau negu 

vienoje (1) olimpinėje kvalifikacinėje rungtyje. 

2019 m. spalio 14 d. Tarptautinis olimpinis komitetas pakvies visus sąlygas atitinkančius NOK 

pateikti prašymus dėl trišalės komisijos kviestinių vietų. Galutinis NOK prašymų teikimo terminas 

yra 2020 m. sausio 15 d. Pasibaigus susijusio sporto kvalifikaciniam laikotarpiui Trišalė komisija 

raštu patvirtins susijusiems NOK, kad jiems skirtos kviestinės vietos.  

Išsami informacija apie trišalės komisijos kviestines vietas yra pateikta „XXXII Olimpinės 

žaidynės, Tokijas 2020 – Olimpinių žaidynių trišalės komisijos kviestinės vietos – Skyrimo tvarka 

ir taisyklės“. 

G. KVOTOS VIETŲ PATVIRTINIMO PROCESAS 

Per 10 darbo dienų po kiekvienų kvalifikacinių varžybų TBKIF paskelbs rezultatus savo interneto 

svetainėje adresu www.canoeicf.com ir informuos atitinkamus NOK/NF apie jiems/joms paskirtas 

sportininkų kvotos vietas. Tada NOK turės 10 darbo dienų nuo pranešimo dienos, kad TBKIF 

patvirtintų: 
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(a) kad pageidauja priimti jiems paskirtas sportininkų kvotos vietas arba grąžinti jas TBKIF, 

kad jos būtų perskirstytos kitiems NOK; 

(b) kai turi grąžinti sąlyginai jiems priskirtas sportininkų kvotos vietas, kaip tai aukščiau 

nurodyta B.2. dalyje, ar nepažeisti Žemyninių kvalifikacinių varžybų taisyklių (D.3.3.9.), 

kurias sportininkų kvotos vietas jie nori pasilikti, o kurias grąžins TBKIF, kad jos būtų 

perskirstytos kitiems NOK; ir/arba 

(c) ar dėl bet kokios kitos priežasties pageidauja atsisakyti priskirtos kvotos vietos; 

(d) jei per nurodytą terminą kvotos vieta nepatvirtinama, sportininko kvotos vieta grąžinama 

pakartotiniam paskirstymui, kaip tai apibrėžta H dalyje „Nepanaudotų kvotos vietų 

perskirstymas“. 

H. NEPANAUDOTŲ KVOTOS VIETŲ PERSKIRSTYMAS 

H.1. NEPANAUDOTŲ KVALIFIKACINIŲ VIETŲ PERSKIRSTYMAS 

H.1.1. Pasaulinės kvalifikacinės varžybos 

Jei NOK per kvotos vietos patvirtinimo terminą nepatvirtina iš 2019 m. TBKIF Baidarių ir kanojų 

sprinto pasaulio čempionatų ir 2020 m. TBKIF Baidarių ir kanojų sprinto pasaulio taurės 2  

priskirtos sportininko kvotos vietos arba jei NOK ją grąžina/jos atsisako, tada kvotos vieta bus 

paskirta sekančiam aukščiausią reitingą toje rungtyje turinčiam NOK, kuris dar neturi vietos.  Šis 

procesas kartojamas, kol bus perskirstytos visos vietos. 

H.1.2. Žemyninės kvalifikacinės varžybos 

(i) Jei NOK per kvotos vietos patvirtinimo terminą nepatvirtina iš žemyninių kvalifikacinių varžybų 

priskirtos sportininko kvotos vietos arba jei NOK ją grąžina/jos atsisako, tada kvotos vieta bus 

paskirta sekančiam aukščiausią reitingą toje rungtyje turinčiam NOK, kuris dar neturi vietos.  Šis 

procesas kartojamas, kol bus perskirstytos visos vietos. 

(ii) Kai nebėra sportininko kvotos vietą iš žemyninių kvalifikacinių varžybų galinčių gauti NOK, 

sportininko kvotos vieta bus priskirta sekančiam aukščiausią reitingą turinčiam NOK iš to žemyno 

toje pačioje 2019 m. TBKIF Baidarių ir kanojų sprinto pasaulio čempionatų rungtyje. 

  



/Vertimas iš anglų k./ 
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(iii) Jei nebėra NOK iš to paties žemyno, kurie galėtų gauti vietą iš 2019 m. TBKIF 

Baidarių ir kanojų sprinto pasaulio čempionatų, sportininko kvotos vieta bus 

skiriama sekančiam aukščiausią reitingą toje rungtyje turinčiam NOK iš 2019 m. 

TBKIF Baidarių ir kanojų sprinto pasaulio čempionatų, kuris dar neturi vietos, 

nepriklausomai nuo to, kokį žemyną jis atstovauja. 

(iv) Jei vadovaujantis anksčiau apibrėžta tvarka nepavyksta užpildyti sportininko kvotos 

vietos, TBKIF Vykdomasis komitetas, remdamasis TBKIF baidarių ir kanojų sprinto 

olimpinių kvalifikacinių varžybų rezultatais visose olimpinėse rungtyse, likusią 

kvotos vietą priskiria sekančiam aukščiausią reitingą turinčiam NOK, kuris dar 

neturi kvalifikacinės vietos baidarių ir kanojų sporte.  

 

H.2. NEPANAUDOTŲ PRIIMANČIOS ŠALIES VIETŲ PERSKIRSTYMAS 

Kai Priimanti šalis gauna sportininko kvotos vietą per olimpines kvalifikacines varžybas, 

nepanaudotos priimančios šalies vietos bus perskirstytos sekančiam aukščiausią reitingą iš 2019 m. 

TBKIF Baidarių ir kanojų sprinto pasaulio čempionatų turinčiam NOK, kuris dar neturi 

kvalifikacinės vietos toje rungtyje. 

H.3. NEPANAUDOTŲ TRIŠALĖS KOMISIJOS KVIESTINIŲ VIETŲ PERSKIRSTYMAS 

Jei Trišalei komisijai nepavyksta paskirti Trišalės komisijos kviestinės vietos, ji bus priskirta 

sekančiam aukščiausią reitingą iš 2019 m. TBKIF Baidarių ir kanojų sprinto pasaulio čempionatų 

turinčiam NOK, kuris dar neturi kvalifikacinės vietos baidarių ir kanojų sporte (baidarių ir kanojų 

slalome/baidarių ir kanojų sprinte). 

  



/Vertimas iš anglų k./ 
 

TBKIF Baidarių ir kanojų sprinto varžybų taisyklės, 2019 

92 iš 92 
 

 

I. KVALIFIKACINIS TVARKARAŠTIS 

Data Etapas 

2019 m. rugpjūtis – 2020 m. birželis Kvalifikacinės rungtys 

2019 m. rugpjūčio 21-25 d. TBKIF Baidarių ir kanojų sprinto pasaulio čempionatas – 

Szeged, Vengrija 

2019 m. rugpjūčio 26-31 d. 

 

2020 m. vasario 14-16 d. 

 

2020 m. kovo 26-29 d. 

 

2020 m. gegužės 6-7 d. 

 

2020 m. gegužės 7-10 d. 

 

Afrikos žemyninė kvalifikacinė rungtis, Rabat, Marokas 

Okeanijos žemyninė kvalifikacinė rungtis, Penrith, 

Australija 

Azijos žemyninė kvalifikacinė rungtis, Pattaya, Tailandas  

Europos žemyninė kvalifikacinė rungtis, Racice, Čekijos 

Respublika 

Amerikos žemyninė kvalifikacinė rungtis, Curauma, Čilė 

2020 m. gegužės 22-24 d. TBKIF Baidarių ir kanojų sprinto pasaulio taurė 2 – 

Duisburg, Vokietija 

2020 m. sausio 15 d. Galutinis terminas NOK pateikti prašymus dėl Trišalės 

komisijos kviestinių vietų 

10 darbo dienų po rungties TBKIF turi informuoti NOK/NF apie jiems/joms 

priskirtas kvotos vietas, ne vėliau negu per dešimt (10) 

darbų dienų po kiekvienos olimpinės kvalifikacinės 

rungties 

10 darbo dienų po pranešimo 

apie priskirtas vietas 

NOK turi patvirtinti TBKIF, ar naudos jiems priskirtas 

kvotos vietas, ne vėliau negu per dešimt (10) darbų dienų 

po to, kai buvo pranešta apie jiems priskirtas vietas. 

2020 m. birželio 2 d. Trišalė komisija raštu patvirtina NOK apie kviestinių vietų 

priskyrimą 

2020 m. birželio 30 d. TBKIF perskirsto visas nepanaudotas kvotos vietas 

2020 m. liepos 6 d. 2020 m. Tokijo sporto paraiškų galutinis terminas 

 

 

VERTIMAS TIKRAS. 


