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X Trakų rajono atvirų baidarių/ kanojų
irklavimo sezono uždarymo varžybų
“ TRAKŲ REGATA- 2017”
NUOSTATAI

1.Tikslas ir uždaviniai
Populiarinti ir plėtoti baidarių/ kanojų irklavimo sportą vaikų ir jaunimo tarpe, turiningai praleisti
laisvalaikį. Užmegzti glaudesnius ryšius su kitų Lietuvos miestų ir rajonų bei kitų šalių irkluotojais,
kelti jaunųjų irkluotojų meistriškumą.
2.Varžybų vykdymo vieta ir laikas
Varžybos vykdomos 2017 m. rugsėjo 30- spalio 1 d. LOSC Trakų irklavimo bazėje (Karaimų 73).
Išankstines paraiškas siųsti el.paštu:rasakudabiene@gmail.com
Galutinė dalyvių registracija nuo 10.00 val. Varžybų pradžia- 11.00 val. Startinis mokestis- nėra.
3.Dalyvavimo sąlygos
Varžybose gali dalyvauti sportininkai, pristatę paraiškas su gydytojo viza bei dalyvio parašu, kad moka
plaukti. Veteranai registracijos lape patvirtina, kad prisiima visą su dalyvavimu varžybose susijusią
riziką (taip pat ir su sveikatos) ir organizatoriams nereikš jokių pretenzijų.
Kelionės išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija arba patys dalyviai.
4. Varžybų programa
Varžybos vykdomos pagal amžiaus grupes:
baidarės ir kanojos
I gr. 2000-2001 m.
B
K-1 C-1 3900 m
2000-2001 m.
M
K-1 3900 m
II gr. 2002-2003 m.
B
K-1 C-1 2600 m
2002-2003 m.
M
K-1 2600 m
III gr. 2004-2005 m.
B
K-1 C-1 1300 m
2004-2005 m.
M
K-1 1300 m
IV gr. 2006 m. ir jaun.
B
K-1 C-1 1300 m
2006 m. ir jaun.
M
K-1 1300 m
V gr. 2000- 2001 m.
B, M
Kanupolo valtys 2600 m
VI gr. 2002- 2003 m.
B, M
Kanupolo valtys 2600 m
VII gr. 2004-2005 m..
B, M
Kanupolo valtys 1300 m
2006 m.ir jaun.
B,M
Kanupolo valtys 1300 m
Veteranai:
35- 50 m.
vyrai ir moterys
K-1 C-1 2600 m
virš 50 m
vyrai ir moterys
K-1 C-1 1300 m
Iš viso 20 grupių įskaitai. Kiekvienos grupės dalyviams startas- kas pusę minutės. Sportininkas gali
dalyvauti tik vienoje rungtyje.
Plaukimas vyks arba aplink Plytničios salą ( 1 rato nuotolis 1300 m) arba ratais varžybų distancijoje.
5. Nugalėtojų apdovanojimas
I-III vietos laimėtojai amžiaus grupėse ir plaukimuose apdovanojami diplomais, medaliais ir
prizais. Tradiciškai vyks dalyvių numerių loterija prizams laimėti.
Komandinė pereinamoji klubo taurė ir 150 Eu piniginis prizas:
Įskaitai- komandos dalyvių (I-VII gr.) užimtų vietų suma. Taškai skaičiuojami nuo dalyvių skaičiaus
plaukime (pvz: plaukime dalyvauja 15 sport., tai I v.- 15 tšk., II v.- 14 tšk., III v.- 13 tšk. Ir t.t., XV v.- 1 tšk.)
P.S. Su dalyvaujančių komandų pasiūlymu ir pritarimu, prieš varžybas galimi varžybų vykdymo sąlygų pakeitimai.
Šie nuostatai yra oficialus kvietimas į varžybas.
Varžybų organizatoriai: “Artūro Vietos sporto klubas”
www.arvieta.lt 8 600 29596

