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2016  METŲ LIETUVOS KANUPOLO VARŽYBŲ                                                                

           NUOSTATAI  
           

I. Tikslas ir uždaviniai 
1.Plėtoti ir populiarinti kanupolą Lietuvoje.  

2.Ugdyti sportininkų meistriškumą. 

3.Išsiaiškinti komandas ir žaidėjus, sugebančius tinkamai atstovauti Lietuvą Europos 

čempionatuose ir kitose tarptautinėse varžybose. 

4.Išaiškinti  stipriausias jaunučių, jaunių, U-21 ir  suaugusių komandas. 

 

II. Rengėjai ir vykdymas 
 

5.Varžybas organizuoja - Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacija (toliau- LBKIF), 

varžybas vykdo paskirtos teisėjų kolegijos. 

6.Varžybos vykdomos pagal Tarptautinės baidarių ir kanojų irklavimo federacijos (ICF) 

patvirtintas varžybų taisykles bei patvirtintus varžybų nuostatus. 

7.Lietuvos kanupolo čempionatą vykdo Kauno „Regesos“ klubas. Vyriausias teisėjas E. 

Radavičius. 

8.Lietuvos U-21 kanupolo čempionatą vykdo vykdo Trakų KKSC. Vyriausia teisėja Rasa 

Kudabienė.                                                    

9.Lietuvos jaunių kanupolo čempionatą vykdo Trakų KKSC. Vyriausia teisėja Rasa 

Kudabienė.                                                    

10.Lietuvos jaunučių kanupolo čempionatą vykdo Alytaus SRC. Vyriausias teisėjas Kęstutis 

Dambrauskas. 

11.Teisėjų kolegiją sudaro vyriausias teisėjas ir vyriausias sekretorius. 

12.Vyr. teisėjas prieš varžybas privalo patikrinti kiekvienos komandos ekipuotę. 

 

III. Varžybų dalyviai 

 

13.Komandos žaidžia tarpusavyje kiekviena su kiekviena. Varžybų tvarkaraštis sudaromas, 

vadovaujantis praėjusių metų rezultatais ir Rebriko arba Bergerio lentelėmis (pagal 

dalyvaujančių komandų skaičių). Rungtynėms negali teisėjauti žaidžiančių komandų atstovai. 

14.Dalyviai: miestų, klubų, sporto mokyklų, ar sporto centrų komandos.    

15.Lietuvos U-21 kanupolo čempionate komandoms  atstovauja  žaidėjai  ne  vyresni, kaip 

1995 m. gimimo.     

16.Lietuvos jaunių kanupolo čempionate komandoms  atstovauja  žaidėjai  ne  vyresni, kaip  

1998 m. gimimo.  

17.Lietuvos jaunučių kanupolo čempionate komandoms  atstovauja  žaidėjai  ne  vyresni, kaip 

2000 m. gimimo. 

18.Komanda  registruoja 5-8 žaidėjus  ir  2 aikštės teisėjus.  

 

IV. Paraiškos 

 

19.Komandų registracija vyksta el. paštu varžybų vyr. teisėjui. Išankstinės paraiškos 

pateikiamos likus 20 dienų iki varžybų.Vardinės paraiškos, užpildytos pagal nustatytą formą, 

pateikiamos likus 7 dienoms iki varžybų. 

20.Paraiškos gali būti tikslinamos likus ne mažiau, kaip 2 val. iki varžybų pradžios. 

21.Paraiškų originalai, gydytojų pažymos ir atžymos apie mokėjimą plaukti teikiamos varžybų 

vyr. teisėjui varžybų vietoje likus ne mažiau kaip 1 val. iki varžybų pradžios.  

 

 



V. Finansinės sąlygos 

22.Registracijos starto mokestis komandai- 10 Eurų.  

23.Galima sumokėti už kelias ar visas tais metais federacijos vykdomas varžybas. 

24.Starto mokestį galima sumokėti į LBKIF sąskaitą: Swedbank  LT04 7300 0100 0213 9028. 

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

26.Už protesto padavimą imamas vienkartinis 15 Eu mokestis. Protestas pateikiamas varžybų 

vyr. teisėjui praėjus ne daugiau kaip 20 min. nuo konkrečių rungtynių pabaigos.Patenkinus 

protestą mokestis grąžinamas. 

 

 

VI. Apdovanojimas 

 

 

27.Prizines vietas užėmusių komandų žaidėjai apdovanojami LBKIF įsteigtais diplomais ir 

medaliais. Atskirais prizais gali būti apdovanojami geriausi kiekvienos komandos ar 

čempionato žaidėjai. 

 

VII. Varžybų programa 

 

LIETUVOS JAUNUČIŲ  ČEMPIONATAS 

 

Lietuvos jaunučių  čempionatas vykdomos Alytuje 2016 m. rugpjūčio 20 d. 

Inventoriaus patikrinimas nuo 10 val.  

Varžybų pradžia 11 val. 

 

LIETUVOS JAUNIŲ ČEMPIONATAS 

 

Lietuvos jaunių čempionatas vykdomas Trakuose, Lukos ežere,  2016 m. rugpjūčio 21 d. 

Inventoriaus patikrinimas nuo 10 val.  

Varžybų pradžia 11 val. 

 

 

LIETUVOS JAUNIMO (U-21)  ČEMPIONATAS 

 

Lietuvos jaunimo (U-21)čempionatas vykdomas Trakuose, Lukos ežere, 2016 m. rugsėjo 10 d. 

Inventoriaus patikrinimas nuo 10 val.  

Varžybų pradžia 11 val. 

 

 

LIETUVOS ČEMPIONATAS 

 

Lietuvos čempionatas vykdomas  Kaune, Lampėdžiuose,  2016 m. rugsėjo 11 d. 

Inventoriaus patikrinimas nuo 10 val.  

Varžybų pradžia 11 val. 

 

LIETUVOS TAURĖ 

 

I etapas: kovo 19-20 d. Vilnius 

II etapas: birželio 4-5 d. Trakai 

III etapas: rugpjūčio 20 d. Alytus 

IV etapas: rugsėjo 4 d. Kaunas 

 

 

 

 


