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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 TBKIF varžybų vykdymu. Siekiant užtikrinti nuoseklumą,
visame taisyklių originalo tekste vartota britų anglų k. rašyba, skyryba ir bendrai priimtos normos.
Bet kuris žodis, kuris gali reikšti vyriškąją giminę, taip pat apima ir moteriškąją giminę.
AUTORIŲ TEISĖS
Leidžiama daryti šių taisyklių kopijas. Taisyklių tekstas buvo itin kruopščiai renkamas ir
patikrintas, o originalų tekstą galima rasti TBKIF svetainėje www.canoeicf.com. Prašome
nedaryti jokių spaudos pakeitimų nepasitarus.
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Santrumpų sąrašas
Tarptautinė baidarių ir kanojų irklavimo federacija
Tarptautinis olimpinis komitetas
Nacionalinis olimpinis komitetas
Olimpinių žaidynių organizacinis komitetas
Baidarių ir kanojų sprinto komitetas
Bendrosios taisyklės (jas gali keisti tik TBKIF Kongresas)
Techninės taisyklės (jas gali keisti tik TBKIF Direktorių
valdyba
VARŽYBOS
Visi pasaulio čempionatai, visos pasaulio taurės varžybos,
visos tarptautinės varžybos
KATEGORIJOS Vyrų baidarės, moterų baidarės, vyrų kanadietiškos
baidarės, moterų kanadietiškos baidarės, vyrų irklentės
(SUP), moterų irklentės (SUP)
KLASĖS
M K1 – M K2 – M K4 – W K1 – W K2 – W K4 – M C1 –
M C2 – M C4 – W C1 – W C2 – W C4*
RUNGTYS
Kiekviena klasė kiekvienu nuostoliu kiekvienoje amžiaus
grupėje, t.y. (K1 M 200 m suagusieji – K2 W 500 m
suaugusieji – C4 1000 m jauniai)
* M – vyrai, W - moterys
TBKIF
TOK
NOK
OŽOK
BKSK
[BT]
[TT]
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I SKYRIUS – BENDROSIOS TAISYKLĖS

1 TIKSLAS [BT]
1.1 Baidarių ir kanojų sprinto varžybų tikslas yra žmonių varžymasis tarpusavyje baidarėmis ir
kanojomis aiškiai nustatytoje laisvoje trasoje per trumpiausią galimą laiką pagal taisykles.

2 TARPTAUTINĖS VARŽYBOS [BT]
2.1 Visos tarptautinėmis skelbiamos varžybos turi būti rengiamos remiantis TBKIF taisyklėmis.
Nacionalinių federacijų arba jų klubų rengiamos varžybos yra laikomos tarptautinėmis, jei į jas
kviečiami dalyvauti užsienio šalies dalyviai.
2.2 Šių dalyvių priežiūrą ir kontrolę privalo vykdyti ne mažiau negu vienas akredituotas teisėjas,
turintis galiojantį Tarptautinės baidarių ir kanojų irklavimo federacijos baidarių ir kanojų sprinto
teisėjo pažymėjimą.
2.3 Yra Tarptautinių varžybų, kurios turi būti įtrauktos tik į Tarptautinį kalendorių ir apribojimų
dalyvavimui nėra (išskyrus organizatoriaus nurodytus apribojimus).
2.4 Yra trijų tipų TBKIF varžybos:
Suaugusiųjų pasaulio čempionatai (žr. IV skyrių)
Jaunių ir jaunimo U-23 pasaulio čempionatai (žr. V skyrių)
Pasaulio taurė (žr. VII skyrių)

2.5 Baidarių ir kanojų irklavimo varžybos žemyninėse ir regioninėse sporto žaidynėse ir
čempionatuose yra organizuojamos pagal TBKIF taisykles ir Pasaulio čempionatų nuostatus tai
sporto šakai. Olimpinėms sporto šakoms tokiose rungtyse taikoma olimpinė programa. Baidarių ir
kanojų irklavimo sporto žaidynėse organizavimas ir programa pasauliniu lygiu privalo būti
patvirtinta TBKIF, o žemyniniu lygiu – Žemyninių baidarių ir kanojų irklavimo asociacijų.
2.6 Tabako produktų ir stiprių alkoholinių gėrimų reklama yra draudžiama.
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3 VARŽYBŲ DALYVIAI [BT]
3.1 Tik su TBKIF Nacionaline federacija susijusių klubų arba asociacijų nariai turi teisę dalyvauti
tarptautinėse varžybose.
3.2 Dalyviui visada leidžiama dalyvauti tarptautinėse varžybose individualiai, tačiau kiekvienu
atveju jis/ji privalo gauti specialų leidimą iš savo Nacionalinės federacijos.
3.3.1 Sportininko pilietybės keitimui sportininkas, kuris per paskutiniuosius 3 metus dalyvavo bet
kokio lygio varžybose, privalo gauti TBKIF ir pirminės valstybės nacionalinės federacijos leidimą.
3.3.2 Tam, kad sportininkas atitiktų sportininko pilietybės keitimo reikalavimus, jis privalo būti
gyvenęs toje šalyje paskutiniuosius dvejus metus.
3.3.3 Prašymas dėl sportininko pilietybės keitimo privalo būti teikiamas TBKIF ne vėliau negu
lapkričio 30 d. metais prieš dalyvio pageidaujamus metus, kada jis nori varžytis.
3.3.4 Pilietybės klausimai, susiję su olimpinėmis žaidynėmis, yra reglamentuojami Olimpinėje
chartijoje. Olimpinėse ir parolimpinėse žaidynėse norintys dalyvauti sportininkai per kvalifikacines
rungtis privalo turėti tos šalies, už kurią jie dalyvauja, pilietybę.
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3.4 Baidarių ir kanojų irklavimo sporte dalyvis per bet kuriuos kalendorinius metus negali varžytis
daugiau negu už vieną federaciją.
3.5 Pirmieji metai, kai dalyvis gali varžytis jaunių kategorijoje, yra tie metai, kuriais yra jo/jos 15asis gimtadienis, o paskutinieji metai, kai jis/ji gali varžytis jaunių kategorijoje, yra tie metai, kai
jam/jai sukanka 18 metų. Paskutinieji metai, kai jis/ji gali varžytis U-23 jaunimo kategorijoje, yra
tie metai, kai jam/jai sukanka 23 metai.
3.6 Dalyvis gali varžytis veteranų rungtyse tais metais, kuriais jis arba ji pasiekia apatinę amžiaus
kategorijų ribą, t.y., 35-39 metų amžiaus grupei, sportininkas įgyja teisę varžytis joje tais metais, kai
jam arba jai sukanka 35 metai. K2/C2 arba K4/C4 rungtyse vidutinis varžybų dalyvių amžiaus
apspręs kategoriją, kurioje įgula gali varžytis.
3.7 Kiekviena Nacionalinė federacija užtikrina, kad jų varžybų dalyvių sveikatos būklė ir
parengtumas būtų geri ir leistų jiems varžytis konkrečios rungties varžybų lygį atitinkančiu lygiu, ir
užtikrina, kad kiekvienas varžybų dalyvis, komandos atstovas ir Nacionalinė federacija turėtų
atitinkamą sveikatos draudimą, draudimą nuo nelaimingų atsitikimų ir turto draudimą,
apdraudžiantį jų asmenis, įrangą ir turtą.

4 TARPTAUTINIS VARŽYBŲ KALENDORIUS [BT]
TARPTAUTINIS VARŽYBŲ KALENDORIUS
KALENDORIAUS (tik TBKIF rungtys).

skiriasi

nuo

TBKIF

VARŽYBŲ

4.1 Tik Nacionalinė federacija gali kreiptis dėl rungties įtraukimo į Tarptautinį varžybų kalendorių.
Tik TBKIF nariai gali kreiptis dėl rungčių įtraukimo į Kalendorių.
4.1.1 Paraiška bus teikiama naudojant TBKIF nustatytą ir TBKIF svetainėje paskelbtą formą.
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4.1.2 Iki ankstesnių metų sausio mėn. 1 d. bus paskelbtas TBKIF Varžybų (Pasaulio čempionato ir
Pasaulio taurės) kalendorius. Tarptautinių rungčių paraiškų teikimo terminas bus iki ankstesnių
metų kovo mėn. 1 d. (praėjus 2 mėnesiams po TBKIF Varžybų kalendoriaus paskelbimo).

5 MINIMALUS DALYVAVIMAS [BT]
Tam, kad rungtis būtų pripažinta Tarptautine rungtimi, joje turi dalyvauti mažiausiai 3 valtys iš 2
federacijų.
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II SKYRIUS – KATEGORIJOS / NUOTOLIAI, PREKIŲ ŽENKLŲ
REKLAMA IR VALTIES KONSTRUKCIJA
6 KATEGORIJOS / NUOTOLIAI [BT]
6.1 Oficialios TBKIF pripažįstamos rungtys yra tokios:
200, 500 ir 1000 metrų
5000 metrų
200 metrų estafetės

K1, K2, K4, C1, C2, C4
K1, K2, K4, C1, C2
MK1, WK1, MC1*
Irklentės (SUP)

Vyrai
ir
moterys
* M – vyrai, W - moterys

6.2 Oficialūs TBKIF pripažįstami lenktynių nuotoliai yra tokie:
Vyrai ir moterys

200, 500,1000 ir 5000 metrų

7 SPECIFIKACIJOS [TT]
7.1 Oficialios TBKIF pripažįstamos valčių kategorijos yra tokios:
Vyrai ir moterys

K1, K2, K4, C1, C2, C4 ir irklentės (SUP)

7.2
Valtys
Maks. ilgis
Min. svoris

K1
520
12

K2
650
18

K4
1100
30

C1
520
14

C2
650
20

C4
900
30

Visi matmenys pateikti cm, o visi svoriai pateikti kg.

PREKIŲ ŽENKLAI
7.3 Identifikacija ir prekių ženklų reklama
7.3.1 Prekių ženklai ir reklama ant valčių, priedų ir aprangos gali turėti prekių ženklų, reklamos
simbolių ir rašytinį tekstą. Išsamūs reklamos ant įrangos ir aprangos reikalavimai TBKIF Baidarių ir
kanojų sprinto varžyboms (išskyrus Olimpines žaidynes, žr. IV skyrių) yra pateikti TBKIF reklamos
prekių ženklų identifikavimo ant įrangos gairių instrukcijoje.
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7.3.2. 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.
7.3.3. Sportininko pavardė turi būti nurodoma abiejose valties pusėse po bortu.
7.3.4. Sportininkai turėtų dėvėti atitinkamą oficialią aprangą, su lengvai atpažįstama šalies, kuriai
jie atstovauja, identifikacija.
7.3.5. Tabako produktų ir stiprių alkoholinių gėrimų reklama yra draudžiama.
7.3.6. Su sporto rėmimu nesusiję vaizdai, simboliai ir šūkiai ar politinės žinutės yra draudžiami.
7.4 TBKIF Baidarių ir kanojų sprinto varžybų (išskyrus Olimpines žaidynes) reikalavimai:

7.4.1 Bet kokiai ant irkluotojų aprangos ir įrangos talpinamai reklaminei medžiagai taikytinos
tokios gairės:
7.4.1.1 Visa reklaminė medžiaga turėtų būti talpinama taip, kad netrukdytų identifikuoti varžybų
dalyvių ir neįtakotų lenktynių rezultatų.

7.5 Reikalavimai Olimpinėms žaidynėms:
7.5.1 Jokios formos propaganda, tiek komercinė, tiek kitokia, negali būti viešinama ant sportinės
aprangos, priedų arba, apskritai, ant bet kokio kito daikto, aprangos ar įrangos, kuriuos naudoja
Olimpinių žaidynių sportininkai arba kiti dalyviai, išskyrus minėtų daiktų arba įrangos
identifikacijai.
TBKIF taisyklės yra aiškinamos pagal TOK taisykles. Visiems dalykams, kurių nereglamentuoja
TOK, taikomos atitinkamos TBKIF taisyklės.
7.5.1.1 Žodis „identifikacija” reiškia įprastą pavardės, pavadinimo, prekės ženklo, logotipo arba bet
kurio kito prekės gamintojo skiriamojo ženklo, ant daikto nurodomą ne daugiau negu vieną kartą,
pateikimą.
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7.5.1.2 Ant varžybų dalyvių ir visų oficialias pareigas užimančių asmenų uniformų gali būti
pateikiama jų NOK olimpinės emblemos vėliava arba, gavus OŽOG sutikimą, OŽOG olimpinė
emblema. TBKIF teisėjai gali dėvėti Tarptautinės federacijos uniformą ir emblemą.
7.5.2 Per varžybas bus draudžiama naudoti valtis, priedus arba dėvėti drabužius, kurie neatitiks
anksčiau nurodytų sąlygų. Komandos pačios atsako už savo įrangą.

8 KONSTRUKCIJA [TT]
Valties konstrukcija privalo būti tokia, kad, valčiai prisipildžius vandens, ji išliktų plūdri. Jokia
sportininko kūno dalis negali jokiu būdu būti pritvirtinta prie valties. Tokie tvirtinimo elementai
privalo būti pašalinti.

8.1 Korpusas
Baidarės ir kanojos korpuso dalis ir išilginės linijos negali būti įgaubtos (tik horizontaliai ir
vertikaliai).
8.2 Denis
Denio konstrukcija bet kuriame horizontaliame taške negali būti aukštesnė negu pirmojo borto
priekinio krašto aukščiausias taškas.
8.3 Valtyse negali būti naudojamos jokios pašalinės medžiagos, kurios varžybų dalyviams suteiktų
nesąžiningą pranašumą.
8.3.1 Jokia valties dalis (įskaitant sėdynę ir atramą kojoms) negali turėti jokių judančių dalių,
kurios gali būti panaudotos valties varymui tokiu būdu, kuris varžybų dalyviams suteiktų
nesąžiningą pranašumą (leidžiama naudoti jau naudojamas egzistuojančias judančios sėdynės
sistemas).
8.4 Valtis arba varžybų dalyvis gali turėti prietaisą, kuris realiuoju laiku suteikia informaciją apie
rodiklius, kuris naudojama televizijoje arba pristatant rungtį. Varžybų dalyvis gali naudoti prietaisą
analizei po varžybų, tačiau prietaisas jokiomis aplinkybėmis negali būti naudojamas informacijos
varžybų dalyviui realiuoju laiku suteikimui vykstant varžyboms.
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Baidarės
8.5 Valtys gali turėti vieną vairą. Vairas turi būti montuojamas po valties korpusu.
8.5.1 Valtis turi būti pagaminta kaip sėdimojo tipo (baidarės tipo), o ne irklavimo priklaupus tipo
(jūrinio-ekspedicinio tipo) valtis.
8.5.2 Baidarėse galima naudoti žolių kreiptuvus, montuojamus priešais vairą.

Kanojos
8.6 Kanoja privalo būtio pagaminta simetriškai savo ilgio ašiai.
8.6.1 Kanojoje draudžiama naudoti kreipiančiuosius vairus arba bet kokius kitus kreipiančiuosius
aparatus, keičiančius kanojos kryptį.
8.6.2 C1 ir C2 gali būti visiškai atviros. Minimalus angos ilgis yra 280 cm, o valties šono kraštas
(planšyras) į valtį gali tęstis ne daugiau 5 cm pagal visą nustatytą angą. Valtis gali turėti ne daugiau
negu tris sutvirtinančius strypus, kurių kiekvienas negali būti platesnis negu 7 cm.
8.6.3 C4 kanoja gali būti visiškai atvira, minimalus angos ilgis yra 390 cm, o valties šono kraštas
(planšyras) į valtį gali tęstis ne daugiau 6 cm pagal visą nustatytą angą. Valtis gali turėti ne daugiau
negu keturis sutvirtinančius strypus, kurių kiekvienas negali būti platesnis negu 7 cm.
8.6.4 Varžybų dalyviai atsako už tai, kad valtys atitiktų varžyboms taikomus techninius
reikalavimus.
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Inovacijos
8.7 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:
a. jos privalo būti prieinamos visiems varžybų dalyviams (jokių išimtinių patentų),
b. susijusios išlaidos turi būti pagrįstos,
c. visiems varžybų dalyviams privalo būti sudarytos lygios galimybės,
d. jos turi būti saugios ir nežalingos aplinkai.

Inovacija privalo būti pateikta TBKIF Baidarių ir kanojų sprinto komiteto vertinimui. Jei ji
įvertinama kaip atitinkanti aukščiau nurodytas sąlygas ir patvirtinama naudojimui, ji turi būti
lengvai prieinama visiems varžybų dalyviams iki sausio mėn. 1 d. tam, kad ją būtų leista naudoti
Tarptautinėse varžybose tais metais. Įguloms, naudojančioms nepatvirtintas inovacijas, varžytis
nebus leidžiama. TBKIF Baidarių ir kanojų irklavimo sprinto komitetas vienintelis gali priimti
sprendimus visais šioje Taisyklėje apibrėžtais klausimais, įskaitant tai, ar inovacija yra reikšminga,
ar ji yra lengvai prieinama, ar išlaidos yra pagrįstos ir ar ji yra saugi ir nežalinga aplinkai.

9 VALTIES KONTROLĖ [TT]
9.1 Baidarės arba kanojos ilgis matuojamas tarp kraštutinių laivapriekio ir laivagalio taškų.
Laivapriekio apkalos arba bet kokios kitos laivapriekio arba laivagalio projekcijos, jei tokių yra,
matuojant taip pat turi būti įtraukiamos.
9.2 Po to, kai kanojos ir baidarės yra išmatuojamos ir pasveriamos, ir iki įvykstant varžyboms
draudžiami bet kokie kanojų ir baidarių pakeitimai.
9.3 Visos palaidos detalės privalo būti pašalintos. Nejudamos atramos keliams, galutinai
pritvirtintos prie grindų, ir bet kokie kiti iš vandenį sugeriančios medžiagos pagaminti įtaisai privalo
būti visiškai sausi arba bus pašalinti atliekant pirmąjį svėrimą prieš lenktynes. Varžybų komiteto
sprendimu iš karto po lentynių atsitiktine tvarka bus atliekama pakartotinė trijų ar daugiau valčių
kontrolė.
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III SKYRIUS – LENKTYNIŲ ORGANIZAVIMAS IR VARŽYBŲ
REGLAMENTAVIMAS
10 TEISĖJAI [TT]
10.1 Organizacinio komiteto pareigos (TT)
Organizacinis komitetas atsako už varžybų rengimą ir vykdymą. Organizacinis komitetas turi:
1. Nustatyti regatos datą ir programą kartu su susijusia federacija-nare.
2. Sudaryti ir išplatinti išankstinę programą, įskaitant komandos vadovų susirinkimo datą ir laiką.
3. Surasti tinkamą vykdymo vietą ir techninę įrangą, atitinkančią esamas Lenktynių taisykles.
10.2 Varžybų komitetas (TT)
10.2.1 Varžyboms vadovauja Varžybų komitetas, kurį sudaro:
1) Vyriausiasis varžybų teisėjas
2) Vyriausiasis teisėjas
3) Vyriausiojo teisėjo pavaduotojas
Du Varžybų komiteto nariai privalo turėti galiojantį Tarptautinį baidarių ir kanojų sprinto teisėjo
pažymėjimą.
10.2.2. Varžybų komiteto pareigos:
a) organizuoti ir prižiūrėti varžybas,
b) 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.
c) išnagrinėti visus pateiktus protestus ir išspręsti visus iškilusius ginčus,
d) priimti sprendimus dėl diskvalifikacijos tais atvejais, kai per varžybas yra pažeidžiamos
taisyklės,
e) jei varžybų dalyvis susižeidžia per atrankos plaukimą, Komitetas gali leisti jam/jai dalyvauti
kitame atrankos plaukime,
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f) Komiteto sprendimai yra grindžiami TBKIF Baidarių ir kanojų sprinto varžybų taisyklėmis,
g) taip pat gali būti taikomos nuobaudos pagal TBKIF įstatus, t.y. sportininkas gali būti
diskvalifikuojamas ilgesniam laikotarpiui, ne tik konkrečioms varžyboms,
h) prieš priimant sprendimą dėl galimo taisyklių pažeidimo, išklausyti teisėjo, kuris kontroliavo
lenktynes, per kurias, kaip nurodoma, įvyko pažeidimas, nuomonę. Komitetas išklauso kitų
lenktynes prižiūrinčių teisėjų nuomonę, jei laikoma, kad ji yra svarbi aiškinantis įtariamą
pažeidimą.
10.3 Tarptautines varžybas prižiūri:
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
10.3.1 Jei aplinkybės leidžia, vienas asmuo gali atlikti dviejų aukščiau nurodytų pareigų funkcijas.
10.4 Teisėjų pareigos
10.4.1 Vyriausiasis varžybų teisėjas priima sprendimus visais per faktines varžybas iškylančiais
klausimais, kurie nėra reglamentuojami šiose taisyklėse. TBKIF varžybos rengiamos prižiūrint
Vyriausiajam varžybų teisėjui, kurį su kitais teisėjais skiria Baidarių ir kanojų sprinto varžybų
komitetas.
10.4.2 Vyriausiasis teisėjas bendradarbiauja su Vyriausiuoju varžybų teisėju ir esant reikalui
pavaduoja Vyriausiąjį varžybų teisėją.
10.4.3 Vyriausiojo teisėjo pavaduotojas glaudžiai bendradarbiauja su Vyriausiuoju varžybų
teisėju ir Varžybų vadovu bei atlieka administracines varžybų užduotis.
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Prieš prasidedant Komandų vadovų susirinkimui jis/ ji surenka raštus iš dalyvaujančių šalių
Komandų vadovų dėl pakeitimų ir sutvarko juos pagal lenktynes. Susirinkime jis/ ji savo
programoje užfiksuoja visus Vyriausiojo varžybų teisėjo skelbiamus pakeitimus. Jei būtina, jis/ ji
patikrina varžybų dalyvių asmens tapatybės dokumentus ir jų amžių. Jis/ ji surinks visas
administravimui būtinas formas ir visas kitas priemonės, reikalingas sekretoriatui. Tuo atveju, kai
duomenys yra apdorojami kompiuteriu, jis/ ji palaikys ryšius su atsakingu IT asmeniu. Per varžybas
jis/ ji tikrins visų lenktynių rezultatus ir parengs sąrašą valčių, patekusių į kitą etapą. Jis/ ji
suformuluos Varžybų komiteto sprendimus dėl protesto dalyko ir suorganizuos, kad tai būtų
užfiksuota protokole. Jis/ ji atsako už protokolo tikslumą. Rašytinių užduočių vykdymui Varžybų
sekretorius gali, pagal poreikį, pasitelkti asistentus ir biuro darbuotojus.
10.4.4 Varžybų vadovas palaikys nuolatinį ryšį su organizatoriais, kad išspręstų bet kokias galimas
problemas. Jis/ ji prižiūri lenktynes ir atsako už tai, kad programos būtų įgyvendindamos be
bereikalingo delsimo. Jis/ ji laiku informuoja susijusius teisėjus prieš prasidedant naujoms
lenktynėms. Jis/ ji taip pat turi pasirūpinti, kad per varžybas lenktynės būtų tinkamai
administruojamos (programa, burtų traukimo rezultatai, techniniai dokumentui, valčių kontrolė,
spauda, protestai ir t.t.). Jis/ ji užtikrtina, kad pranešėjas pateiktų visą būtiną lenktynių informaciją,
pavyzdžiui, startų eiliškumą, nestartavusių varžybų dalyvių pavardes ir rezultatus.
10.4.5 Valčių kontrolierius (-iai) leis 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 8 sk.
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Atsakingas teisėjas privalo informuoti Varžybų komitetą apie nedalyvaujančias valtis. Patikrintos
valtys yra įtraukiamos į rašytinę ataskaitą. TBKIF klasifikacijos reikalavimų (8 sk.) netenkinančios
valtys bus pašalintos iš varžybų. Šiam tikslui organizatoriai pasirūpins dviem sertifikuotais svėrimo
ir matavimo įtaisais. Bus taikomos standartinės tikrinimo procedūros.
Po finišo valčių kontrolei atsitiktine tvarka bus pasirinktos ne mažiau negu trys varžybos dalyvių
valtys.
10.4.6 Starto teisėjas sprendžia visus su lenktynių startu susijusius klausimus ir vienintelis atsako
už sprendimus dėl klaidingų startų. Jo/ jos sprendimas yra galutinis. Vartojama kalba yra anglų
kalba. Jei tai būtina, kiti žodžiai gali būti pakartoti kitomis TBKIF pripažintomis kalbomis. Jis/ ji
patikrina, kad starto įranga būtų tinkama naudojimui. Jis/ ji palaiko ryšį su Varžybų komitetu ir po
to, kai gauna iš jo signalą, kad viskas yra parengta, jis/ ji pakviečia varžybų dalyvius užimti savo
vietas ir vykdo startą pagal lenktynių taisykles. Starto teisėjas atsako už tai, kad būtų įsitikinta, jog
starto zonoje nėra jokių kliūčių.
10.4.7 Išlygiuotojo užduotis yra kuo greičiau lygiai išrikiuoti valtis prie starto linijos. Jie privalo
patikrinti varžybų dalyvių suderinamumą bei jų aprangą, numerį ant nugaros ir valčių numerius.
Vartojama kalba yra anglų kalba.
Jei yra naudojama automatinė starto sistema, išlygiuotojai užims padėtį 2 atskirose valtyse už starto
linijos. Matomumas iš sistemos pozicijų jiems turi būti neapribotas. Kai visos valtys yra išrikiuotos
vienodose starto pozicijose išlygiuotojas pakels baltą vėliavą, duodamas ženklą starto teisėjui, kad
dalyviai yra starto pozicijoje. Kai valtys nėra starto pozicijose, išlygiuotojas pakels raudoną vėliavą.
Jei nėra automatinės starto sistemos, išlygiuotojai gali būti išdėstyti kitaip.
10.4.8 Trasos teisėjas stebi, ar per lenktynes yra laikomasi taisyklių. Jei taisyklės pažeidžiamos,
Teisėjas apie pažeidimą nedelsiant praneša Varžybų komitetui.
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a) Varžybų komitetas priima sprendimą, ar taisykles pažeidę varžybų dalyviai bus diskvalifikuojami
ar galės dalyvauti varžybose. Jei Teisėjas turi pranešti apie taisyklių pažeidimą, jis/ jis parodo
raudoną vėliavą ir takelio numerį bei prieš prasidedant kitoms lenktynėms parengia rašytinę
ataskaitą. Tokiu atveju Varžybų komitetas nedelsiant ir prieš paskelbiant lenktynių rezultatą praneša
savo sprendimą.
b) Jei nėra pažeidimo, apie kurį reikėtų pranešti, Teisėjas parodo baltą vėliavą.
c) 1000 m lenktynėse Teisėjas seka lenktynes motorine valtimi. Čempionatų 1000 km lenktynėse du
Trasos teisėjai lydi lenktynes dviejose atskirose katamarano tipo valtyse. 200 m lenktynėse Teisėjas
(-ai) lenktynių neseka. Du Trasos teisėjai motorinėse valstyse užima pozicijas prieš starto liniją. Du
Trasos teisėjai motorinėse valstyse užima pozicijas už starto linijos. 500 m lenktynėse Trasos
teisėjai, kad atliktų savo darbą, gali pasitelkti arba 1000 m, arba 200 m sistemą. Vyriausiasis
varžybų teisėjas, remdamasis savo žiniomis apie trasos savybes, priima sprendimą dėl to, kokia
sistema yra tinkamiausia. Trasos teisėjas gali lenktynes sekti ir joms teisėjauti iš Finišo bokštelio,
kaip nurodo Vyriausiasis varžybų teisėjas.
d) Per lenktynes draudžiama jam/ jai trukdyti. Niekas, išskyrus Teisėją ir vairuotoją, nėra
leidžiamas į jam/ jai skirtą valtį.
e) Ilgų nuotolių lenktynėse, kuriose dalyvauja daug varžybų dalyvių, bus paskirtas daugiau nei
vienas Teisėjas. Vienas iš Teisėjų, jei įmanoma, seks paskui pirmaujančią lenktynių grupę, tačiau
tai darys netrukdydamas kitiems varžybų dalyviams.
f) Jei trasoje atsiranda kliūčių, Trasos teisėjas privalo sustabdyti varžybas aplenkdamas visas
lenktynėse dalyvaujančias valtis ir mojuodamas raudona vėliava arba naudodamas garsinį signalą
tol, kol visi dalyviai nustos irkluoti. Po to visos valtys grįžta į starto vietą. Trasos teisėjas nedelsiant
praneša Varžybų komitetui apie pažeidimą.
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10.4.9 Posūkio vietos teisėjai. Kai lenktynės vyksta trasoje, turinčioje vieną arba daugiau posūkio
vietų, ties kiekviena posūkio vieta, ten, kur posūkis geriausiai matomas, privalo būti išdėstyti vienas
arba daugiau teisėjų ir vienas registruotojas.
a) Posūkio vietos teisėjas stebi, kad varžybų dalyviai apsisuktų laikydamiesi taisyklių.
Registruotojas sudaro visų, kurie praplaukia pro posūkio vietą, sąrašą.
b) Iš karto po lenktynių Posūkio vietos teisėjas praneša Varžybų komitetui, apie tai, kas praplaukė
posūkio vietą, ir ar buvo kokių nors taisyklių pažeidimų.
10.4.10 Finišo linijos teisėjai nustato, kokia eilės tvarka varžybų dalyviai kirto finišo liniją.
Pasaulio čempionatuose finišo liniją kertančių valčių eilės tvarka nustatoma pasitelkiant fotofinišo
sistemą. Varžybų dalyvių valtyje padėtis bus registruojama vaizdo kamera jiems kertant finišo
liniją. Vyriausiasis finišo linijos teisėjas, pasitelkęs įrašą, nustato ar finišo liniją pasiekęs varžybų
dalyvis buvo savo valtyje ar ne ir praneša apie tai Varžybų komitetui. Kai fotofinišo sistema
nenaudojama, Finišo linijos teisėjai nustato, kokia eilės tvarka varžybų dalyviai kirto finišo liniją.
Teisėjai išdėstomi vietose, kur ties finišo linija aiškiai matomi visi takeliai. Kai teisėjų nuomonės
dėl to, kokią vietą užėmė du ar daugiau varžybų dalyvių, nesutampa, ginčas sprendžiamas paprasta
balsų dauguma, jei nėra fotofinišo. Tokiu atveju, jei balsai pasiskirsto po lygiai, Vyriausiojo teisėjo
balsas yra lemiamas.
Kai nėra fotofinišo, Finišo linijos teisėjai atsako už laiko fiksavimą. Tai daroma naudojant
laikmačius arba tinkamą elektroninę įrangą. Vyriausiasis finišo linijos teisėjas atsako už tai, kad
būtų užtikrintas tinkamas laiko nustatymo įrangos veikimas.
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Vyriausiasis finišo linijos teisėjas paskirsto darbus Finišo linijos teisėjams.
Pasibaigus kiekvienoms lenktynėms jis/ji sulygina laikus su kitais Finišo linijos teisėjais ir
nedelsiant apie juos informuoja Vyriausiąjį finišo linijos teisėją.
Kiekvienų lenktynių laikas nustatomas ne mažiau nei dviem laikrodžiais. Kai laikrodžiais
užfiksuojamas skirtingas laikas, ilgiausias (blogiausias) laikas fiksuojamas kaip teisingas.
Laikmačiai paleidžiami tada, kai gaunamas elektroninis arba optinis signalas iš starto. Kai
naudojamas fotofinišas, Finišo linijos teisėjų nustatytas rezultatas palyginamas su juo, o fotofinišas
yra lemiamas. Vaizdo įrašai nėra fotofinišo pakaitalas.
10.4.11 Pranešėjas,Varžybų vadovo nurodymu, praneša apie kiekvienų lenktynių startą, startavimo
eilę ir varžybų dalyvių pozicijas per lenktynes. Po to, kai lenktynės baigiasi, jis/ ji paskelbia
rezultatus.
10.4.12 Atstovas ryšiams privalo spaudai, radijui ir televizijai pateikti visą reikalingą informaciją
apie lenktynes ir jų eigą. Todėl jis/ ji turi teisę prašyti informacijos iš skirtingų teisėjų, kurie privalo
kaip galima greičiau pateikti jam/ jai oficialių rezultatų kopijas.
10.4.13 Teisėjai privalo atlikti savo užduotis laikydamiesi TBKIF taisyklių. Visi teisėjai privalo
patikrinti, ar pasirūpinta visomis priemonėmis ir įranga, būtinomis jos/ jo užduočių vykdymui.
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 Varžybų komitetas ar Vertinimo komisija kviečia teisėjus arba komandų vadovus, kad
būtų išspręstos iškilusios problemos.
10.4.14 Olimpinėse žaidynėse ar pasaulio čempionatuose visi teisėjai privalo būti akredituoti kaip
Tarptautiniai baidarių ir kanojų sprinto teisėjai, turintys galiojantį Baidarių ir kanojų sprinto teisėjo
pažymėjimą.
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11 TARPTAUTINIS VARŽYBŲ TEISĖJAS [TT]
TBKIF Baidarių ir kanojų sprinto varžybų teisėjo akreditavimo procedūra:
11.1 Egzaminas:
1. Egzamino organizavimas
Teisėjų egzaminas yra organizuojamas TBKIF Baidarių ir kanojų sprinto varžybų teisėjų seminaro
pabaigoje, jei yra pakankamai susidomėjusių.
Žemyninės asociacijos arba Nacionalinės federacijos turi teisę kreiptis dėl seminaro ir egzamino
rengimo. Tai daroma kartu su paraiška Varžybų kalendoriui, naudojant TBKIF patvirtintą ir TBKIF
svetainėje paskelbtą formą. Paraiškų pateikimo terminai yra tokie pat, kaip ir Tartptautiniam
varžybų kalendoriui. Egzaminų kalendorius yra paskelbiamas tą pačią dieną kaip ir Tarptautinis
varžybų kalendorius.
2. Kandidatai egzaminams
Tik Nacionalinėms federacijoms suteikiama teisė nominuoti kandidatus egzaminams likus ne
mažiau nei 30 dienų iki egzamino. Paraiškos privalo būti siunčiamos į TBKIF būstinę naudojant
specialią TBKIF sukurtą ir TBKIF svetainėje paskelbtą formą. TBKIF būstinėje yra formuojama
duomenų bazė, o dalyvių pavardžių sąrašas persiunčiamas Garbingajam komiteto pirmininkui.
3. Egzaminavimo procedūra
Pakomitetis, kurį sudaro du TBKIF Techninio komiteto pirmininko paskirti nariai, vykdo egzaminą
po TBKIF Teisėjų seminaro, kurį sudaro tarptautinio lygio rungčių teorinė ir praktinė dalys.
Egzaminas vykdomas anglų kalba teisėjams, kurie nori tapti TBKIF Varžybų teisėjais, ir bus
grindžiamas žiniomis apie TBKIF Įstatus, TBKIF Taisykles ir praktine patirtimi. Jei asmenys
dalyvauja egzamine kokia nors kita oficaliai pripažinta kalba arba nedalyvaudami Teisėjų seminare,
jie nebus laikomi galinčiais eiti TBKIF Varžybų teisėjų pareigas.
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4. Teisėjų pažymėjimai
Pasibaigus egzaminui Garbingasis pirmininkas užpildo TBKIF Teisėjų egzamino ataskaitą ir
išsiunčia ją į TBKIF būstinę, kur išduodami ir Nacionalinėms federacijoms išsiunčiami Teisėjų
pažymėjimai tiems, kurie egzaminą išlaikė. Kandidatai laiko egzaminus pagal jų Žemyninės
federacijos nustatytus kriterijus arba TBKIF kriterijus, kuriuos nustato Techninio komiteto
pirmininkas. Tik žemyniniame lygyje akredituoti teisėjai gali laikyti naują egzaminą
nebedalyvaudami kitame seminare. Tie teisėjai, kurie išlaiko egzaminą pagal TBKIF kriterijus,
prieš tai, kai bus nominuoti Pasaulio čempionatų rungtims, turi turėti keturių (4) metų patirtį
žemyniniame lygyje.
5. Galiojimas ir pratęsimas
Galiojimui ir pratęsimui taikomi Techninio pirmininko nustatyti kriterijai. Jei Teisėjo pažymėjimas
baigia galioti, yra pamestas arba sugadintas, už galiojimo pratęsimą bus imamas 20 eurų mokestis.
11.2 Finansinė atsakomybė
Nacionalinės federacijos prisiima finansinę atsakomybę už savo Teisėjus (prieš ir po egzamino). Už
kiekvieną dėl egzamino besikreipiantį kandidatą Nacionalinei federacijai taikomas 20 eurų
mokestis. Sąskaita Nacionalinei federacijai bus siunčiama metų pabaigoje. Atitinkama Nacionalinė
federacija padengia seminaro ir egzamino organizavimo išlaidas, įskaitant egzaminuotojų gyvenimo
ir kelionės išlaidas. Nacionalinė federacija gali taikyti tam tikrą mokestį kandidatams, kad padengtų
dalį kaštų ir išlaidų.
11.3 Teisėjų TBKIF rungtims nominavimas ir paskyrimas
Tik Nacionalinės federacijos turi teisę siūlyti Teisėjų TBKIF rungtims kandidatūras. Siūlymų
teikimo terminas yra tų metų, kada vyks rungtis, sausio 1 d. Siūlymai yra teikiami TBKIF būstinei
ir atitinkamam Techninio komiteto pirmininkui. Pirmininkas pateiks pasirinktų Teisėjų sąrašą
TBKIF Direktorių valdybai, kad ši jį patvirtintų.
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12 KVIETIMAI [BT]
12.1 Kvietime dalyvauti tarptautinėse varžybose pateikiama tokia informacija:
a) varžybų laikas ir vieta,
b) trasos (-ų) padėtis ir planas,
c) lenktynių klasės ir nuotoliai,
d) lenktynių seka ir starto laikai,
e) lenktynės bus rengiamos stovinčiame vandenyje arba tekančiame vandenyje prieš srovę arba
pasroviui, ir minimalus vandens gylis,
f) adresas, kuriuo turi būti siunčiamos paraiškos,
g) galutinė paraiškų priėmimo data; ši data negali būti ankstesnė nei 14 dienų iki pirmosios varžybų
dienos,
h) dalyvavimo sąlygos/ terminai.

12.2 Kiek tai įmanoma, lenktynių tvarka nustatoma pagal tvarkaraščius, nustatytus Suaugusiųjų
pasaulio čempionatams ir Jaunių ir jaunimo U-23 pasaulio čempionatams.
12.3 Kvietimas yra siunčiamas likus dviems (2) mėnesiams iki varžybų.

13 PARAIŠKOS [BT]
13.1 Paraiškos tarptautinėms varžyboms gali būti teikiamos tik per Nacionalines federacijas pagal
kvietime nurodytas taisykles.
13.2 Tačiau paraiškoje visada privalo būti pateikiama tokia informacija:
a) klubo arba federacijos, kuriai priklauso dalyvis (-iai) pavadinimas,
b) klasės ir nuotoliai, kuriuose komanda teikia paraišką varžytis,
c) kiekvieno varžybų dalyvio pavardė ir vardas kartu su jo/ jos gimimo data ir metais bei jo/ jos
pilietybe. Paraiškos Jaunių ir jaunimo U-23 pasaulio čempionatams formoje be vardo ir pavardės,
pilietybės, lyties, taip pat gimimo datos ir vietos, turi būti pateiktas jo/ jos klubo pavadinimas, o
prieš pirmas lenktynes jis/ ji arba komandos vadovas privalo pateikti dokumentus, įrodančius
varžybų dalyvio amžių, pavyzdžiui, pasą, asmens tapatybės kortelę ar panašų dokumentą,
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d) tokia pat informacija atsarginiams sportininkams, jei tokių yra,
e) be nominuotų komandų, dalyvaujančioms federacijoms į paraiškas leidžiama įtraukti neribotą
atsarginių sportininkų skaičių kiekvienoms lenktynėms,
f) visos paraiškos teikiamos raštu (internetu, laišku, faksu, elektroniniu paštu ir pan.). Kai
informacija perduodama žodžiu, ji taip pat turi būti patvirtinta raštu iki nurodyto galutinio termino
(paskutinės dienos vidurnakčio). Tokiu atveju, jei pateikiama prieštaringa informacija, pirmenybė
taikoma informacijai, kuri pateikta ant firminio blanko ir/arba yra pasirašyta.
g) pavėluotos paraiškos nebus priimamos,
h) teikdamos paraiškas Federacijos privalo nurodyti varžybų dalyvių dėvimos aprangos spalvas, o
šias spalvas per varžybas keisti yra draudžiama.

14 ATRANKOS PLAUKIMAI IR FINALAI [TT]
14.1 Tam, kad lenktynės įvyktų, jose privalo dalyvauti ne mažiau trijų baidarių arba kanojų. Jei
paraiškų dalyvauti lenktynėse iki 1000 m bei įskaitant 1000 m skaičius yra toks didelis, kad būtini
atrankos plaukimai, kiekviename atrankos plaukime plaukiančių baidarių arba kanojų skaičius
neturi viršyti devynių (9).
14.2 Į atrankos plaukimus varžybų dalyviai išskirstomi traukiant burtus.
14.3 Finale gali dalyvauti aštuonios arba devynios baidarės arba kanojos, jei į visas lenktynes
pateiktas didesnis nei šis skaičius paraiškų:

Sistema:
Nuo 10 iki 18 varžybų dalyvių (komandų), žr. planą „A1”, „A2”
Nuo 19 iki 27 varžybų dalyvių (komandų), žr. planus „B/1” ir „B/2”
Nuo 28 iki 36 varžybų dalyvių (komandų), žr. planus „C/1” ir „C/2”
Nuo 37 iki 45 varžybų dalyvių (komandų), žr. planus „D/1” ir „D/2”
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Nuo 46 iki 54 varžybų dalyvių (komandų), žr. planus „E/1” ir „E/2”
Nuo 55 iki 63 varžybų dalyvių (komandų), žr. planus „F/1” ir „F/2”
Nuo 64 iki 72 varžybų dalyvių (komandų), žr. planus „G/1” ir „G/2”

14.3.1 B finalas bus rengiamas tik tuo atveju, jei tose konkrečiose lenktynėse dalyvauja daugiau
negu 18 valčių, o C finalas bus rengiamas tik tuo atveju, jei tose konkrečiose lenktynėse dalyvauja
daugiau negu 36 valtys.
14.4 Traukiant burtus 4 varžybų dalyvių skaičiaus skirtumas lenktynių atrankos plaukimuose neturi
viršyti vieno. Jei varžybų dalyvių atrankos plaukimuose skaičius skiriasi, pirmuosiuose atrankos
plaukimuose startuoja didesnis kiekis.
14.5 Komandai, kuri nedalyvavo atrankos plaukime, kaip nurodyta, finale varžytis draudžiama.
14.6 Draudžiama keisti komandos, kuri pateko į pusfinalius arba finalą, sudėtį. Atrankos plaukimai
ir finalas privalo vykti tame pačiame vandens ruože.
14.7 Daugiau nei 1000 metrų lenktynėms atrankos plaukimai nėra rengiami, o visos dalyvaujančios
valtys startuoja vienu metu.
14.8 Jei vandens ruožo plotis yra nepakankamas vienalaikiam startui, leidžiama startuoti reguliariais
intervalais.

15 PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS IR PROGRAMA [TT]
15.1 Į dalyvių paraiškas privalo būti atsakyta per 48 valandas nuo jų gavimo.
15.2 Organizacinis komitetas priims paraiškas, atitinkančias dalyvavimo sąlygas/ terminus. Todėl
Organizacinis komitetas gali atmesti arba pašalinti dalyvių, kurie nesilaiko dalyvavimo sąlygų/
terminų, paraiškas.
15.3 Ne vėliau negu prieš 24 valandas iki pirmųjų regatos lenktynių regatos trasoje turi būti pateikta
programa, kurioje nurodomos varžybų dalyvių pavardės ir pilietybė bei burtų traukimo rezultatai.
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15.4 Komandos vadovas
Komandos vadovas atstovauja savo komandą ir palaiko ryšį su Vyriausiuoju varžybų teisėju ir
organizatoriais nuo pat varžybų pradžios iki jų pabaigos, tačiau jis/ ji negali trukdyti jų darbui.
Komandos vadovas raštu, likus 30 minučių iki Komandų vadovų susirinkimo, pateikia visus su
varžybomis susijusius pakeitimus arba savo pastabas.
Jei būtina, Komandos vadovas užtikrina protesto arba apeliacijos, kaip numatyta, pateikimą.

15.4.1 Komandų vadovų susirinkimas
Komandos vadovų susirinkimas rengiamas likus ne mažiau negu 12 valandų iki pirmųjų varžybų
lenktynių. Šiame susirinkime paskelbiamos Komandos vadovų pavardės. Organizatoriai apibūdina
regatos trasą ir visą kitą tvarką, kurios būtina laikytis per visas varžybas. Vyriausiasis varžybų
teisėjas apibūdina varžybų programą ir prašo pateikti visus paraiškų pakeitimus.

16 PARAIŠKŲ PAKEITIMAI IR ATSIĖMIMAS [TT]
16.1 Bet kuris varžybų dalyvis, nurodytas savo šalies galutinėje paraiškoje, gali pakeisti bet kurį
kitą varžybų dalyvį bet kuriose rungtyse (vyrų baidarių, moterų baidarių, vyrų kanojų). Pranešimas
apie pakeitimus paraiškoje privalo būti pateikiamas Vyriausiajam varžybų teisėjui raštu likus ne
mažiau negu vienai valandai iki pirmųjų rytinės arba popietinės dalies lenktynių pradžios.
16.2 Paraiškos atsiėmimas yra laikomas galutiniu, o atnaujinta tos pačios komandos paraiška
nebebus priimama.

17 RUNGČIŲ SEKOS PAKEITIMAI [TT]
17.1 Kvietime pateikta lenktynių seka ir intervalai tarp lenktynių, kaip nurodyta lenktynių
Programoje, organizatoriams yra privaloma. Negalimi jokie pakeitimai, išskyrus tais atvejais, kai
tam sutikimą duoda atitinkami komandų vadovai arba šalies atstovai varžybose.
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18 TRASOS [TT]
Trasos (1000 m – 500 m – 200 m)
18.1 Standartinėje TBKIF trasoje Tarptautiniams, Žemyniniams čempionatams, Pasaulio
čempionatams (devynių takelių) ir Žemyninėms olimpinėms kvalifikacinėms atrankoms bei
Olimpinėms žaidynėms (aštuonių takelių) sudaromos teisingos ir lygios sąlygos visoms
komandoms, 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 Instrukcijų
baidarių ir kanojų irklavimo čempionatams“ reikalavimus.
18.2 Tam, kad trasa būtu laikoma čempionato trasa, pareiškėjai privalo visą informaciją apie
svarstomą trasą raštu pateikti Baidarių ir kanojų sprinto komiteto pirmininkui, o pati trasa privalo
būti patikrinta susijusios federacijos kaštais ir patvirtinta Baidarių ir kanojų irklavimo sprinto
komiteto paskirtų ekspertų. TBKIF Direktorių valdyba gali nustatyti reikalavimus Pasaulio
čempionatui, Olimpinėms žaidynėms, Olimpinėms atrankoms, Regioninėms žaidynėms arba
Pasaulio taurėms. TBKIF Direktorių valdyba (arba Baidarių ir kanojų sprinto komitetas) gali
numatyti išimtis šiai taisyklei, kai tai būtina varžantis sporto varžybose arba kituose čempionatuose.

Išdėstymas
18.3 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
Organizacinis komitetas. Šis planas turi būti bet kuriuo metu pasiekiamas Vyriausiajam varžybų
teisėjui, kad pastarasis galėtų jį patikrinti.
18.4 Tiek starto, tiek finišo linijos yra sužymimos raudonomis vėliavomis tuose taškuose, kur
linijos kertasi su išorinėmis trasos ribomis. Staro ir finišo linijos turi būti tinkamais kampais trasos
atžvilgiu.

TBKIF Baidarių ir kanojų sprinto varžybų taisyklės, 2017
28

/Vertimas iš anglų k./
18.5 Trasą sudaro iki devynių takelių. Kiekvienas takelis privalo būti ne mažiau negu 9 m pločio,
tiesus ir neturėti jokių kliūčių. Vandens gylis visoje trasoje turi būti ne mažesnis negu du (2) metrai.
Takeliai turi būti sužymėti plūdurais arba plūdriais elementais. Atstumas tarp plūdurų turi būti ne
mažesnis negu 25 m. Paskutiniai plūdurai privalo būti pažymėti skaičiais nuo 1 iki 9. Numeruojama
iš kairės į dešinę, o numeris nurodomas ant plūduro tokiu būdu, kad būtų aiškiai matomas iš finišo
bokštelio. Plūduras su numeriu turi būti 8 atitinkamo varžybų dalyvio dešinėje pusėje jam/jai
plaukiant pro jį ir taip pat aiškiai matomas varžybų dalyviui (-iams). Plūdurai tvirtinami ne arčiau
negu 1 metras ir ne toliau negu 2 metrai už finišo linijos.
18.6 Kai rungtis yra transliuojama 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.
18.7 Trasos, kurios yra nestandartinės, taip pat gali turėti skirtingus parametrus, pavyzdžiui: trasos
plotį, vandens gylį, plūdurų skaičių. Trasa taip pat gali būti upės vagoje ir nebūtinai tiesi.
18.8 Atrankos plaukimai ir finalas privalo vykti tame pačiame vandens ruože.

Trasos (ilgesnės negu 1000 m)
18.9 Lenktynėms, kurių nuotolis yra didesnis negu 1000 metrų, leidžiami naudoti posūkio vietas.
Kiekvieno posūkio spindulys turi būti ne mažesnis negu 31,5 metro (7 takelių pločio posūkis).
18.10 Posūkio vietos turi būti pažymimos ne mažiau negu šešiomis (6) vėliavomis. Vėliavos yra
įstrižai perskirtos, viena pusė raudona, o kita – geltona.
a) Tiek lenktynių startas, tiek finišas turi būti priešais Finišo bokštelį.
b) Raudonos finišo linijos vėliavos turi būti išdėstytos kiek galima labiau išorinėje pusėje tam, kad
būtų gauta plačiausia galima finišo linija.
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c) Visi starto pontonai turi būti pašalinti.
d) Starto pozicijos numeravimas bus priešpriešiai finišo bokšteliui ir/arba priešais televizijos
transliacijos kameras.

19 BAIDARIŲ IR KANOJŲ BEI ASMENINIAI NUMERIAI [TT]
19.1 Visos baidarės ir kanojos turi vertikalią plokštelę, pagamintą iš neperšviečiamos medžiagos,
baltame fone pažymėtą juodais skaičiais, nurodančiais takelį. Ant plokštelės esantys skaičiai turi
būti 15 cm aukščio ir 25 mm storio.
19.2 Plokštelės tvirtinamos ties vidurio linija ant laivagalio denio arba skersinio.
19.2.1 Numerio plokštelės dydis turi būti 18 x 20 cm.
19.2.2 Asmeniniai numeriai, kuriuos suteikia organizuojanti Nacionalinė federacija, tvirtinami ant
nugaros ir, jei būtina, ant varžybų dalyvio aprangos priekio, kaip to reikalauja organizuojanti
federacija. Pavadinimas arba pagrindiniai rėmėjai gali būti parodyti priekinėje pusėje kartu su
asmeniniais numeriais.

20 NURODYMAI VARŽYBŲ DALYVIAMS [TT]
20.1 Kiekvienas komandos vadovas likus ne mažiau negu 5 valandoms iki regatos pradžios gauna
spausdintą arba rašytinę informaciją, kur pateikiama tokia informacija:
a) išsami informacija apie trasas ir jų žymėjimus,
b) starto laikas,
c) starto linija,
d) finišo linija,
e) varžybų dalyvių lenktynių numeriai,
f) valčių kontrolės tipas,
g) apdovanojimų ceremonijos laikas ir vieta.
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21 VAROMOSIOS PRIEMONĖS [TT]
21.1 Baidarės yra varomos tik dvimenčiais irklais.
21.2 Kanadietiškos kanojos yra varomos tik vienmenčiais irklais.
21.3 Irklai negali būti kokiu nors būdu tvirtinami prie valčių.

22 STARTAS [TT]
22.1 Varžybų dalyviai turi būti vandenyje starto zonoje likus ne mažiau negu 5 minutėms iki
nurodyto jų lenktynių laiko. Starto zona yra apibrėžiama kaip vandens plotas, esantis 100 metrų
atstumu nuo starto linijos. Iki numatyto starto laiko likus dviems minutėms varžybų dalyvių valtys
turi užimti programoje nustatytus takelius.
22.2 Varžybų dalyviai starto zonoje turi būti laiku, kad tinkamai pasirengtų startui.
22.3 Startas duodamas neatsižvelgiant į tai, kad yra nepasirodžiusių sportininkų.
22.4 Jei varžybų dalyvis nestartuoja ir tam nėra jokios pagrįstos priežasties, kurią patvirtintų
Varžybų komitetas, jis/ ji yra diskvalifikuojamas (-a) visai regatai. Varžybų dalyvis, kuris į startą
atvyksta per vėlai, laikomas pasitraukusiu savo noru ir pagal šią taisyklę bus diskvalifikuojamas.
22.5 Kai starto teisėjas duoda signalą, varžybų dalyvis užima paskirtą starto poziciją taip, kad
valties nosis būtų ties starto linija. Tais atvejais, kai naudojama automatinė starto sistema, varžybų
dalyvis (-ė) užima tokią padėtį, kad valties nosis būtų ties starto linija ir, tuo būdu, starto
mechanizme. Kai visos valtys yra tinkamai išrikiuotos, išlygiuotojas pakelia baltą vėliavą.
22.6 Jei, Starto teisėjo nuomone, rikiuotė nėra tinkama, jis/ ji balsu skelbia komandą „STOP“, o
išlygiuotojas iš naujo išrikiuoja valtis.
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22.7 Starto komanda yra „Pasiruošt-Dėmesio-Startas“ (angl. – „Ready – Set – Go”) („Go” gali būti
šūvis arba stiprus garsinis signalas). Nuskambėjus komandai „Pasiruošt“ (angl. – „Ready”) varžybų
dalyviai pradeda pasirengimą irklavimui. Paskelbus komandą „Dėmesio“ (angl. – „Set”) varžybų
dalyviai irklu į užsimoja yriui. Varžybų dalyvis negali irtis į priekį arba šis veiksmas bus laikomas
klaidingu startu. Šiuo starto procedūros momentu valtis negali judėti į priekį. Starto teisėjas,
matydamas, kad varžybų dalyvių pozicijos yra tinkamos, balsu (ar šūviu arba stipriu garsiniu
signalu) skelbia komandą „Startas“ (angl. – „Go”). Varžybų dalyviai 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“.
22.8 Klaidingo starto atveju starto teisėjas privalo nedelsiant duoti stiprų garso signalą. Išgirdę šį
signalą visi varžybų dalyviai privalo nustoti irkluoti ir sekti starto teisėjo nurodymus dėl naujo
starto. Prieš naują startą starto teisėjas privalo identifikuoti nusižengusią (-ias) klaidingai startavusią
(-ias) įgulą (-as) ir ją/jas įspėti. Jei ta pati įgulas klaidingai startuoja antrą kartą, valtis yra
diskvalifikuojama iš lenktynių ir privalo nedelsiant palikti starto zoną ir trasą.
22.9 Starto teisėjas taip pat gali iš naujo sušaukti varžybų dalyvius naujam startui tokiu atveju, jei
kyla nenumatytų aplinkybių, pavyzdžiui, įvyksta starto įrangos triktis. Tokiu atveju privalo būti
duodamas toks pat stiprus garso signalas. Jei starto įrangos triktis įvyko dėl klaidingo valties starto,
kaip nurodyta 22.8, įgula privalo būti įspėta, kaip nurodyta 22.9, net jei valtis nebus kirtusi starto
linijos. Jei triktis įvyko ne dėl to, kad kuris nors iš varžybų dalyvių klaidingai startavo, nebus
taikomos jokios nuobaudos.
22.10 Starto teisėjas pradeda lenktynes, kai jis/ ji yra įsitikinęs (-usi) tuo, kad yra patenkinti visi
jo/jos reikalavimai. Jis/ji parengs rašytinę ataskaitą apie visas diskvalifikacijas ir perduos ją
Vyriausiajam varžybų teisėjui.
22.11 Ilgo nuotolio lenktynėse starto teisėjas praneša „STARTAS UŽ VIENOS MINUTĖS“ (angl.
– „START WITHIN ONE MINUTE”) ir, kai jis/ji yra įsitikinęs (-usi), jis/ji duos starto signalą šūviu
arba trumpu stipriu garsiniu signalu. Starto teisėjas pradeda lenktynes, kai jis/ ji yra įsitikinęs (-usi)
tuo, kad yra patenkinti visi jo/jos reikalavimai. Jis/ji parengs rašytinę ataskaitą apie visas
diskvalifikacijas ir perduos ją Vyriausiajam varžybų teisėjui.
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23 IRKLAVIMAS TRASOJE [TT]
23.1 Lenktynėse iki 1000 meters varžybų dalyviai nuo pat starto iki finišo trasos pabaigoje privalo
išlaikyti valtį savo takelio keturių metrų pločio centrinėje zonoje. Esant nuokrypiui, valtis turi
nedelsiant grįžti į centrinę takelio zoną. Jokia valtis jokia kryptimi negali priartėti prie kito varžybų
dalyvio valties per penkis metrus – t.y. nuo planšyro iki planšyro ar nuo nosies iki laivagalio.
23.2 Jei valtis išplaukia iš takelio centro ir negrįžta atgal, valtis gali būti diskvalifikuota iš rungties.
23.3 Valtis, kuri išplaukia iš jai priskirto takelio, privalo būti diskvalifikuota iš rungties.
23.4 Jei lenktynės paskelbiamos negaliojančiomis, naujame starte neleidžiami jokie įgulos sudėties
pakeitimai.
23.5 Jei valtis apvirsta, varžybų dalyvis arba komanda yra pašalinami iš lenktynių.
23.6 Teisėjas turi teisę nutraukti lenktynėse, jei kyla nenumatytų kliūčių. Trasos teisėjai gali
nutraukti lenktynes naudodami raudoną vėliavą ir garsinį signalą. Varžybų dalyviai privalo
nedelsiant nustoti irkluoti ir laukti kitų nurodymų.
23.7 Jei irklas sulūžta, varžybų dalyviui yra draudžiama paimti naują irklą iš sirgaliaus.

24 TEMPO PALAIKYMAS IR PLAUKIMAS „ANT BANGOS“ [TT]
24.1 Tempo palaikymas arba pagalbos gavimas iš valčių, kurios nedalyvauja lenktynėse, arba
kitomis priemonėmis yra draudžiamas.
24.2 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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25 ILGŲ NUOTOLIŲ IR ESTAFEČIŲ VARŽYBOS [TT]
25.1 Ilgesnių negu 1000 metrų nuotolių lenktynės.
Ilgesnėse negu 1000 metrų nuotolių lenktynėse varžybų dalyviai gali nukrypti nuo savo takelio, su
sąlyga, kad jie netrukdys kitiems varžybų dalyviams.
25.2 Kai lenktynės vyksta trasoje su posūkio vietomis, jos turi būti aplenkiamos pagal bortą (t.y.
kryptimi prieš laikrodžio rodyklę).
25.3 Varžybų dalyvis nebus diskvalifikuojamas už tai, kad palietė posūkio vietos plūdurą, išskyrus
tuos atvejus, kai Posūkio vietos teisėjo nuomone, tuo įgijo pranašumą. Darant posūkį valtis turi kiek
įmanoma laikytis trasos, kuri posūkio vietose yra pažymėta plūdurais.
25.4 Jei valtis apsiverčia, varžybų dalyvis arba įgula yra pašalinami iš lenktynių, jei jis/ji arba jie
negali įlipti į valtį be pagalbos iš išorės.
25.5 Bet kuris varžybų dalyvis, kuris yra atsakingas už susidūrimą arba kuris apgadina kito varžybų
dalyvio kanoją, baidarę ar irklą, gali būti diskvalifikuotas ir iš jo gali būti pareikalauta atlyginti
nuostolius.
25.6 Grupinės lenktynės ir lenkimas
Kai valtis lenkia kitą valtį, lenkiančioji įgula privalo visą laiką laikytis per atstumą nuo kitų varžybų
dalyvių.
Kai valtis lenktyniauja varžybų dalyvių grupėje, visi varžybų dalyviai grupėje privalo visą laiką
laikytis per atstumą nuo kitų varžybų dalyvių. Ši taisyklė taikoma ir visiems manevravimo
veiksmams grupės viduje/grupėje.
Susidūrimas arba apgadinimas
Bet kuris varžybų dalyvis, kuris trasos teisėjo arba lenktynių teisėjo yra laikomas atsakingu už
susidūrimą arba kuris apgadina kito varžybų dalyvio valtį arba irklą arba nereikalingai nukrypsta
nuo trasos, gali būti diskvalifikuotas.
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Ratu aplenktos valtys
Ratu aplenktos valtys yra diskvalifuojamos ir privalo nedelsiant pasišalinti iš trasos.
25.7 Estafetės atstumas yra 200 m. Estafetė vyksta tik vienvietėmis valtimis ir nemišriomis
įgulomis. Rungtys bus tokios: K1 vyrai, K1 moterys ir C1 vyrai x 4 nuotoliai. Atrankos
plaukimuose protestų pateikti neleidžiama. Startas ir finišas yra ties finišo linija. Ties abiem starto
linijomis privalo būti naudojama starto sistema. Rekomenduojama naudoti 7 takelius. Bus vykdomi
tik atrankos plaukimai ir finalas.
Patekimo į kitą etapą sistema yra tokia:
2 atrankos plaukimai – 1-ieji 3 plius kitas geriausias greičiausias laikas
3 atrankos plaukimai – 1-ieji 2 plius kitas geriausias greičiausias laikas
4 atrankos plaukimai – 1-asis 1 plius kiti 3 geriausi greičiausi laikai.

26 FINIŠAS [TT]
26.1 Valtis laikoma užbaigusi lenktynes, kai jos nosis kerta finišo liniją ir joje yra visi įgulos nariai.
Finišo linijos teisėjai nustato varžybų rezultatą pagal valčių, kirtusių liniją pagal taisykles, seką.
26.2 Jei dvi ar daugiau valčių pasiekia finišo liniją tuo pačiu metu, finale jie klasifikuojami
vienodai. Vienalaikio atrankos plaukimo finišo kovojant dėl bet kokios pozicijos, kuris lemia
patekimą į kitą varžybų lygį, atveju taikomos tokios taisyklės:
a ) jei kitame varžybų lygyje yra pakankamas kiekis turimų takelių, traukiant burtus bus nustatoma,
į kurias lenktynes šios valtys pateks kitame etape. Jei tai įmanoma, jos taip pat gali naudoti 10 arba
0 numerio takelius.
b) jei turimų takelių kiekis nėra pakankamas, po paskutinių dienos arba pusdienio programos
lenktynių minėtos valtys plauks pakartotinai;
c) Tokiu atveju, jei pakartotiniame plaukime valčių finišas taip pat yra vienalaikis, rezultatą nulems
burtų traukimas.
26.3 Jei tai, kad valtys kirto finišo liniją vienu metu, patvirtins fotofinišas, paskirstymas bus
atliekamas pagal geriausias užimtas vietas. Todėl dvi ar daugiau valčių gali būti registruojamos kaip
pirmos, antros, trečios ir t.t.
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27 VARŽYBŲ DALYVIŲ VEIKSMAI PO LENKTYNIŲ [TT]
27.1 Po finišo varžybų dalyvis privalo pasitraukti iš trasos ir netrukdyti kitoms lenktynėms.
27.2 Varžybų komiteto valčių kontrolei pasirinktos įgulos privalo nedelsiant atvykti į vietą, skirtą
valčių kontrolei po lenktynių.
27.3 Jei pasirinktas dopingo kontrolei, varžybų dalyvis privalo laikytis įsipareigojimų, nustatytų
TBKIF ir Pasaulio dopingo agentūros (angl. – WADA) antidopingo taisyklėse.
27.4 Aukščiausias tris vietas finale užėmusios įgulos prieš apdovanojimų ceremoniją privalo atvykti
į nurodytą vietą nurodytu laiku.
27.5 Per apdovanojimų ceremoniją pasaulio čempionatuose, pasaulio taurėse ir olimpinėse
žaidynėse varžybų dalyviai privalo dėvėti savo nacionalinės federacijos uniformą ir avėti atitinkamą
avalynę.

28 DISKVALIFIKACIJOS [BT]
28.1 Bet kuris varžybų dalyvis, kuris bando negarbingai laimėti lenktynes arba kuris pažeidžia
lenktynių taisykles, arba kuris nepaiso garbingo lenktynių taisyklių pobūdžio, bus
diskvalifikuojamas visai susijusių lenktynių trukmei.
28.2 Jei varžybų dalyvis įveikė lenktynių trasą baidare arba kanoja, kuri patikrinus nustatyta kaip
neatitinkanti TBKIF klasifikacijų, jis/ ji bus diskvalifikuojama iš atitinkamų lenktynių.
28.3 Lenktynių metu yra draudžiama gauti kokią nors išorinę pagalbą.
28.4 Vykstant lenktynėms įgulos negali būti lydimos kitų valčių lenktynių trasoje arba šalia jos.
28.5 Įguloms draudžiama gauti pagalbą pasitelkiant į trasą išmetamus objektus.
Dėl bet kurių iš aukščiau nurodytų pažeidimų susijęs (-ę) varžybų dalyvis (-iai) bus
diskvalifikuojami.
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28.6 Varžybų komitetas turi nedelsiant patvirtinti visus diskvalifikacijos atvejus nurodant to
priežastis. Komandos vadovas turi patvirtinti, kad gavo kopiją su nurodytu tiksliu laiku, kuris
laikomas protesto pateikimui skirto laiko pradžia. Nepateikus diskvalifikacijos patvirtinimo kopijos
komandos vadovui diskvalifikacija netampa negaliojančia.
28.7 Varžybų komitetas gali skirti drausminę nuobaudą bet kuriam varžybų dalyviui arba teisėjui,
kurio elgesys daro neigiamą poveikį tvarkai ir varžybų vykdymui. Jei pažeidėjas pakartoja
nusižengimą, Varžybų komitetas gali diskvalifuoti jį/ją visai tų varžybų trukmei.

29 PROTESTAI [BT]
29.1 Protestas prieš įgulos dalyvavimą lenktynėse turi būti pristatytas Varžybų komiteto nariui ne
vėliau negu likus vienai valandai iki pirmų varžybų lenktynių pradžios. Vėliau nei praėjus 30 dienų
nuo svarstomų lenktynių datos pateikti protestai yra priimami tik tuo atveju, jei protestą teikiančios
asociacijos teisėjai gali įrodyti, kad faktai, kuriais pagrįstas protestas, jiems paaiškėjo likus mažiau
nei vienai valandai iki pirmųjų varžybų lenktynių starto.
29.2 Pavėluoti protestai perduodami TBKIF Direktorių valdybai kartu su nustatytu mokesčiu (žr.
toliau). Per varžybas pateikti protestai privalo būti pristatyti Varžybų komitetui ne vėliau negu per
20 minučių po rezultatų paskelbimo.
29.3 Per varžybas pateikiami protestai turi būti adresuojami Varžybų komitetui ne vėliau negu per
20 minučių po to, kai komandos vadovas yra informuojamas apie sprendimą jo/jos varžybų dalyvio
arba komandos atžvilgiu ir pasirašo raštą apie gavimą.
29.4 Visi protestai pateikiami raštu, o kartu su jais pateikiamas 75 eurų mokestis arba tai sumai
prilygstantis mokestis tos šalies, kurioje organizuojamos varžybos, valiuta. Mokestis grąžinamas, jei
protestas yra patenkinamas.
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29.5 Kai protestas arba ataskaita pateikiama sportininko arba komandos atžvilgiu, protesto arba
ataskaitos dėl svarstomo sportininko/komandos tekstas pateikiamas komandos vadovo
susipažinimui.

30 APELIACIJOS [BT]
30.1 Varžybų dalyviai turi teisę per savo nacionalines federacijas teikti apeliacijas TBKIF dėl
Varžybų komiteto sprendimo, per 30 dienų nuo tos dienos, kada vyko lenktynės. Kartu su apeliacija
turi būti pridedamas 25 eurų mokestis. Mokestis grąžinamas, jei apeliacija yra patenkinama. TBKIF
Direktorių valdyba skelbia galutinį sprendimą.

31 DOPINGO KONTROLĖ [BT]
Dopingo vartojimas, kaip tai apibrėžta Olimpinio judėjimo antidopingo kodekse, yra griežtai
draudžiamas. Dopingo kontrolė, prižiūrint TBKIF Medicininei ir antidopingo komisijai, yra
vykdoma remiantis TBKIF Dopingo kontrolės taisyklėmis.

32 REZULTATAI IR ATASKAITOS [TT]
32.1 Pasibaigus pasaulio čempionatams ir iš visų tarptautinių regatų, kurios yra įtrauktos į TBKIF
Varžybų kalendorių, du rezultatų egzemplioriai turi būti išsiunčiami į TBKIF būstinę.
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IV SKYRIUS – SPECIALIOSIOS SUAUGUSIŲJŲ PASAULIO
ČEMPIONATŲ TAISYKLĖS
Jei šiame skyriuje taisyklė nėra pateikta, remkitės taisyklėmis iš ankstesnių I, II ir III skyrių.

33 ORGANIZAVIMAS [BT]
33.1 Pasaulio čempionatai gali būti organizuojami kiekvienais metais (išskyrus olimpinius metus),
pritariant TBKIF Direktorių valdybai, tokioje nustatytoje vietoje ir tokiu nustatytu laiku, kaip tai
reglamentuoja TBKIF Baidarių ir kanojų sprinto varžybų taisyklės. Čempionatai yra atviri tik toms
nacionalinėms federacijoms, kurios yra TBKIF narės.
33.2 Lenktynės vyksta keturias (4) arba keturias su puse (4,5) dienas iš eilės.
33.3 Viena šalis teikia vieną paraišką.
33.4 Į lenktynių paraišką gali būti įtraukti ir jose dalyvauti atsarginiai sportininkai, kaip tai
numatyta 12 straipsnyje bei 13.2 ir 16.1 skirsnyje nustatytose taisyklėse.
33.5 Bet kokioje olimpinėje rungtyje galiojantys pasaulio čempionatai organizuojami tik tokiu
atveju, jei rungtyje startuoja ne mažiau negu šešios (6) federacijos iš ne mažiau negu trijų (3)
žemynų. Jei vykstant rungčiai kai kurios federacijos iškrenta arba nebaigia rungties, čempionatų
galiojimui tai įtakos neturi.

Neolimpinėms rungtims.
Galiojantis pasaulio čempionatas organizuojamas tik tokiu atveju, jei kiekvienoje rungtyje startuoja
ne mažiau negu šešios (6) federacijos IR BENDRAI varžybose yra sportininkų iš ne mažiau negu
trijų (3) žemynų. Jei vykstant rungčiai kai kurios federacijos iškrenta arba nebaigia rungties,
čempionatų galiojimui tai įtakos neturi.
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34 PROGRAMA [BT] [TT]
34.1.1 Olimpinės rungtys Pasaulio čempionatuose rengiamos tokioms rungtims: [BT]
Vyrai:
200 m
1000 m
1000 m
*500 m
1000 m
1000 m

K1
K1
K2
K4
C1
C2

Moterys:
200 m
K1
200 m
C1
500 m
K1
*500 m C2
500 m
K2
500 m
K4
* TBKIF tvirtinama 2017 m.

34.1.2 Dėl neolimpinių rungčių pasaulio čempionatuose remiantis BKIS komiteto rekomendacija
prieš metus iki rungties surengimo sprendžia TBKIF Direktorių valdyba. Galimas rungčių sąrašas
yra toks: [BT]
Vyrai:
200 m
200 m
500 m
500 m
1000 m
500 m
500 m
200 m
1000 m
5000 m
5000 m

K2
C1
K1
K2
K4
C1
C2
C2
C4
K1
C1
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Moterys:
200 m
1000 m
1000 m
5000 m

K2
K1
K2
K1

Be to, Pasaulio čempionatuose bus rengiamos neįgaliųjų baidarių ir kanojų irklavimo (angl. –
Paracanoe) rungtys.
34.2 Sudaromas tvarkaraštis su skirtingais blokais olimpinėms ir neolimpinėms sporto šakoms. [TT]
34.3 Rungčių seką derina TBKIF Direktorių valdyba arba Vykdomasis komitetas.

35 PASKIRSTYMO Į ATRANKOS PLAUKIMUS SISTEMA [TT]
35.1 Burtų traukimas pirmosioms kiekvienos klasės lenktynėms vykdomas kontroliuojant TBKIF
teisėjui ir prižiūrint organizuojančios federacijos prezidentui arba jo/ jos įgaliotam atstovui.
Paskirstymas į atrankos plaukimus vykdomas pagal Baidarių ir kanojų sprinto varžybų taisykles, su
šiais papildymais:
Sistema su 9 „arba mažiau ” varžybų dalyvių finale:
35.2 Paskirstymas į atrankos plaukimus vykdomas remiantis ankstesnių pasaulio čempionatų A, B ir
C finalais. 18 arba 27 finalininkai bus automatiškai įtraukiami. Likusieji bus paskirstyti į atrankos
plaukimus traukiant burtus. Jei per komandų vadovų susirinkimą atlikti pakeitimai sąlygoja tai, kad
faktinis varžybų dalyvių skaičius yra per mažas naudojamam planui, po faktinio varžybų dalyvių
skaičiaus nustatymo ir naujo plano sudarymo burtai bus traukiami iš naujo.
35.2.1 Valtys – pagal susijusį planą – kiekviename atrankos plaukime keliauja į tolimesnį etapą.
35.2.2 Valtys iš pusfinalių – pagal susijusį planą – keliauja į finalą. Visos kitos yra pašalinamos.
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35.2.3 Varžybų komitetas, traukdamas burtus, po kiekvienos rungties paskutinio atrankos plaukimo
sprendžia dėl galiojančio alternatyvaus pusfinaliuose naudojamo plano.
35.2.4 Takelių paskirstymas pusfinaliams ir finalams yra automatiškai atliekamas pagal ankstesnių
lenktynių rezultatus, o geriausius rezultatus turintys sportininkai užima vidurinius takelius.
Pusfinalis nebus rengiamas, jei visos besivaržančios valtys pasiekia kitą varžybų etapą. Rezultatai
nustatomi traukiant burtus.
35.2.5 Jei valčių kiekis pusfinalyje yra mažesnis negu keturios (4), rezultatai nustatomi traukiant
burtus.
35.3 Planų sistemą pagal varžybų dalyvių skaičių žr. 14.3 straipsnyje.

36 KVIETIMAI, PARAIŠKOS IR TVARKARAŠTIS [TT]
36.1 Kvietimus dalyvauti pasaulio čempionatuose skelbia organizuojančios nacionalinės
federacijos, o jie rengiami pagal TBKIF taisykles ir reglamentus. Kvietimai išsiunčiami likus ne
mažiau negu trims (3) mėnesiams iki pirmos čempionato dienos.
36.2 Paraiškos dalyvauti pasaulio čempionatuose gali būti teikiamos tik per nacionalines
federacijas pagal kvietime nurodytas taisykles.
Skaitinės paraiškos: likus ne mažiau negu 45 dienoms iki pirmos varžybų dienos.
Vardinės paraiškos: likus ne mažiau negu 8 dienoms iki pirmos varžybų dienos.
36.2.1 Paraiškos bus priimamos tik iš TBKIF narių.
36.2.2 Paraiškos pasaulio čempionatams teikiamos naudojant TBKIF sukurtą ir pateiktą formą, kuri
kiekvienai šakai yra pateikiama internete. Kiekvienos šakos forma yra sukurta derinant su
atitinkamos šakos komitetu.
36.3 Paraiškose bus pateikiamas varžybų dalyvio unikalus identifikacinis kodas, kuris sudarytas
remiantis šia formule:
DIS NOC G ddmmyyyy 01
DIS – šakos trumpinys (CSP, CSL, CAM, CFR, DRB, CAP, WWC, CSA)
NOC – nacionalinis olimpinis kodas
G – lytis: 1 vyrams (Male), 2 moterims (Female)
ddmmyyyy – gimimo data (diena, mėnuo, metai)
01 – sportininkų, gimusių tą pačią dieną toje pačioje šalyje, skaičius
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36.3.1 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.
36.4 Visos paraiškos turi buti teikiamos naudojantis Techninio komiteto patvirtinta ir varžybų
organizatoriaus suteikta interneto sistema. Bet kokiu atveju pateikta paraiškos forma turi būti
užpildyta ir išsiųsta per interneto sistemą, elektroniniu paštu arba atspausdinta forma išsiųsta faksu
(ranka raštu užpildytos formos priimamos nebus).
36.5 Pavėluotos paraiškos arba ne ant oficialios paraiškos formos pateiktos paraiškos priimamos
nebus. Atsiimti valties dalyvavimo rungtyse paraišką leidžiama tik likus ne mažiau negu 5 dienoms
iki pirmos lenktynių dienos. Jei valtis nestartuoja ir atitinkamas (-i) varžybų dalyvis (-iai) nepateikia
pagrįstos priežasties, kurią patvirtintų Varžybų komitetas, susijęs (-ę) varžybų dalyvis (-iai) bus
diskvalifikuojamas (-i) visai varžybų trukmei.
36.6 Visoms susijusioms federacijoms likus ne mažiau negu vienam mėnesiui iki pirmos
čempionatų dienos turi būti persiųstas tvarkaraštis, kuriame pateikiami visų lenktynių (tiek atrankos
plaukimų, tiek finalų) starto laikai ir visose rungtyse dalyvaujančių federacijų pavadinimai.
36.7 Likus ne mažiau negu 3 dienoms iki čempionatų pradžios turi būti paskelbtas tvarkaraštis,
kuriame nurodoma tokia informacija:
a) kiekvienų lenktynių (tiek atrankos plaukimų, tiek finalų) starto laikas,
b) varžybų dalyvių kiekvienose lenktynėse pavardės ir pilietybės (jei reikalingi atrankos plaukimai,
turi būti nurodytos visuose startiniuose atrankos plaukimuose dalyvaujančių varžybų dalyvių
pavardės).
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37 VERTINIMO KOMISIJA, VARŽYBŲ KOMITETAS IR TEISĖJAI [TT]

37.1 Per pasaulio čempionatus Vertinimo komisija yra aukščiausia institucija.
37.2 Vertinimo komisiją sudaro penki asmenys. Juos paskiria TBKIF Direktorių valdyba.
37.2.1 Vienas iš šių asmenų paskiriamas Vertinimo komisijos pirmininku. Šiai Vertinimo komisijai
pavaldūs Vyriausiasis varžybų teisėjas ir kiti teisėjai pagal 37.4 skirsnį, pateikiant Baidarių ir
kanojų sprinto komiteto Direktorių valdybos patvirtinimui.
37.2.2 Pasaulio čempionatai rengiami vadovaujant Vyriausiajam varžybų teisėjui, kurį skiria
TBKIF Direktorių valdyba, kartu su kitais teisėjais, kaip to reikalaujama 37.3 ir 37.4 skirsniuose.
37.3 Per pasaulio čempionatus Varžybų komitetą sudaro trys teisėjai, kurie turi galiojančius
Tarptautinius teisėjų pažymėjimus. Jie vadinami Vyriausiuoju varžybų teisėju (Sprinto komiteto
pirmininkas arba jo/jos pavaduotojas iš Sprinto komiteto), Vyriausiuoju teisėju (iš Lenktynių
komiteto) ir Vyriausiojo teisėjo pavaduotoju.
37.4 Teisėjų, einančių pareigas pasaulio čempionatuose (išskyrus Vertinimo komisiją ir Varžybų
komitetą), skaičius yra toks:
Varžybų vadovas
Starto teisėjai
Išlygiuotojai
Trasos teisėjai
Finišo linijos teisėjai
Valčių kontrolieriai
Medikas
Atstovas ryšiams

1
3
2
6
4
6
1
1

37.5 Toliau nurodytų Tarptautinių techninių teisėjų (TTT) kelionių išlaidas padengs TBKIF:
Vyriausiasis teisėjas
Varžybų vadovas
Vyriausiojo teisėjo pavaduotojas

1
1
1
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Starto teisėjai
Išlygiuotojai
Trasos teisėjai
Finišo linijos teisėjai
Valčių kontrolieriai
Medikas
Atstovas ryšiams

3
2
6
4
6
1
1

Visos pasaulio čempionatuose dalyvaujančios komandos moka administracinį mokestį (kurį nustato
BKIS komitetas), kad pasidalintų 26 TTT, kurie eis pareigas pasaulio čempionatuose, kelionių
išlaidas. Už visų Tarptautinių techninių teisėjų išlaidas (apgyvendinimą ir maitinimą) varžybų
laikotarpiu atsako organizuojanti federacija.

38 ATRANKOS PLAUKIMAI IR INTERVALAI [TT]
38.1 1000 ir 500 metrų nuotolių lenktynėse intervalai tarp rungčių (atrankos plaukimų, pusfinalių ir
finalo) turi būti ne mažesni negu 30 minučių.

39 VIETA PAGAL TAŠKUS [TT]
Vieta skaičiuojama toliau pateiktoje lentelėje:
Vieta
1-a
2-a
3-ia
4-a
5-a
6-a
7-a
8-a
9-a
Visos kitos

Taškai
A finalas
30
28
27
26
25
24
23
22
21
1

B finalas
20
18
17
16
15
14
13
12
11
1

C finalas
10
8
7
6
5
4
3
2
1
1

Visos rungtyje dalyvavusios valtys gauna mažiausiai vieną tašką. Šis vietos pagal taškus vertinimas
taikomas A, B ir C finalų rungtims.
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40 STARTAS IR ĮRANGA [TT]
40.1 Visoms lenktynėms kiekvienoje starto pozicijoje yra privaloma turėti TBKIF patvirtintą
automatinę starto sistemą su garsiakalbiais.
40.2 Organizuojanti federacija pasirūpina garsiakalbiu, kurį naudos Starto teisėjas.
40.3 Jei tai būtina, padėjėjas laiko valties laivagalį ir paleidžią jį nuskambėjus šūviui arba
elektroniniam garso signalui.
40.4 Pasaulio čempionatuose ir olimpinėse žaidynėse kiekvienoje starto pozicijoje turi būti vaizdo
sistema su kamera/grotuvu su sulėtinto vaizdo pakartojimo funkcija, kad būtų galima kontroliuoti
varžybų dalyvių startą. Vaizdo įrašą saugo tik Starto teisėjas.
40.5 IT sistemos teikėjas – TBKIF rungtys gali būti vykdomos tik pasitelkiant IT sistemos teikėją,
kurį patvirtina TBKIF. IT sistemos užduotis yra teikti informaciją, kaip tai nustatyta „TBKIF
Instrukcijose baidarių ir kanojų irklavimo čempionatams“.
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).

Sistema bus išbandoma likus ne mažiau negu vieneriems metams iki rungties pradžios.
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41 FOTOFINIŠAS – LAIKO FIKSAVIMAS [TT]
41.1 Organizuojanti federacija pateikia du fotofinišo įrangos, patvirtintos TBKIF, komplektus
Laikas turi būti įrašomas 1/1000 sekundės dalimis ir skelbiamas 1/100 sekundės dalimis. 5/1000 s
arba maženis laiko skirtumas reiškia vienodą rezultatą ir pozicijas „tik finaluose“. Turi būti
naudojama vaizdo sistema su kamera/grotuvu su sulėtinto vaizdo funkcija, kuri parodytų santykinę
varžybų dalyvio (-ių) padėtį jo/jos (jų) valtyje ties finišo linija (vaizdo įrašai nėra fotofinišo
pakaitalas).
41.2 Čempionatus organizuojanti federacija privalo pasirūpinti, kad fotofinišas būtų daromas
visoms lenktynėms (atrankoms plaukimams, pusfinaliams ir finalams).
41.2.1 Atrankos plaukimuose ir pusfinaliuose fotofinišas turi parodyti visus lenktynių dalyvius,
kurie patenka į kitus varžybų etapus.
41.2.2 Finaluose fotofinišu turi būti fiksuojamas visų dalyvių finišas.
41.3 Fotofinišu disponuoja, pirma, Vyriausiasis finišo linijos teisėjas, antra, Varžybų komitetas ir,
trečia, Vertinimo komisija.
41.4 Tokiu atveju, jei kartu finišuoja dvi ar daugiau valčių, vienas fotofinišo egzempliorius yra
patalpinamas oficialioje skelbimų lentoje.
41.5 Vyriausiasis finišo linijos teisėjas ir Varžybų komitetas privalo palyginti savo sprendimus su
fotofinišo rezultatais, kur pastarieji laikomi lemiamais. Kiekvienų lenktynių rezultatus patvirtina
Varžybų komitetas.
41.6 Per pasaulio čempionatus, o taip pat ir per olimpines žaidynes, nebus naudojami atskiri teisėjai
laikininkai. Jei sutrinka elektroninis laiko fiksavimas, teisėjai ties finišu fiksuoja laiką rankiniu
būdu.

42 VALČIŲ IR ĮRANGOS PATIKRINIMAS [TT]
42.1 Valčių kontrolieriai įprastinėmis priemonėmis patikrina valtis ir varžybų dalyvių įrangą iki
varžybų. Po patikrinimo procedūrų Valčių kontrolierius ir Komandos vadovas pasirašo protokolą.
Šiam tikslui organizatoriai pasirūpins dviem sertifikuotais svėrimo ir matavimo įtaisais. Bus
taikomos standartinės tikrinimo procedūros.
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42.2 Uniforma ir suderinamumas
Visi varžybų dalyviai privalo varžytis su komandos uniforma, nurodyta vardinėse paraiškose. Įgulos
valtyje visų sportininkų apranga, įskaitant rankovių ilgį, kepures, galvajuostes ir prijuostes, turi būti
vienoda.
42.3 Yra 3 valčių kontrolės tipai
a) valčių kontrolė prieš varžybas (1-oji valčių kontrolė)
Prieš varžybų datą visos dalyvaujančios federacijos turi šiai kontrolei pateikti savo valtis, kurios bus
naudojamos Pasaulio čempionatuose.
b) Tapatybės (angl. – ID) ir valties (angl. – Polyox) kontrolė
Prieš patenkant į lenkynių starto zoną visoms įguloms/valtims turi būti atlikta tapatybės (ID) ir
valties (Polyox) kontrolę. Teisėjai patikrins visų varžybų dalyvių tapatybę, ant kūno tvirtinamą
numerį, valties numerį, uniformą ir įgulos suderinamumą. Jie taip pat patikrins, ar valtyje nėra
jokių pašalinių pajėgumą (pvz., slydimą) gerinančių medžiagų ir jokių draudžiamų įtaisų, nurodytų
8.4 skirsnyje. Atsakingas pareigūnas privalo informuoti Varžybų komitetą apie neatvykusias valtis.
c) Valčių kontrolė po varžybų (2-oji valčių kontrolė)
Iš karto po visų 1000 m, 500 m ir 200 m lenktynių.

43 APELIACIJOS [BT]
43.1 Apeliacija dėl Varžybų komiteto sprendimo turi būti adresuojama ir raštu pateikiama
Vertinimo komisijos pirminikui. Kartu su apeliacija turi būti pridedamas 25 eurų mokestis (arba tai
sumai prilygstantis mokestis tos šalies, kurioje organizuojamas čempionatas, valiuta). Apeliacija
turi būti perduota Vertinimo komisijos pirmininkui ne vėliau negu 20 minučių po to, kai komandos
vadovas yra raštu informuotas apie sprendimą varžybų dalyvio arba komandos nenaudai ir
patvirtina gavimą parašu. Mokestis grąžinamas, jei apeliacija yra patenkinamas.
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43.2 Vertinimo komisijos sprendimas yra galutinis.

44 APDOVANOJIMAI [BT]
44.1 Čempionatų medaliai teikiami pagal TBKIF Protokolą.
44.2 Teikiami trijų verčių čempionatų medaliai – auksuoti, sidabruoti ir bronzos, kuriuos
Organizuojančios federacijos sąskaita parūpina TBKIF.
44.3 Medaliais jokiu būdu negali būti apdovanoti kiti nei čempionato lenktynes laimėję asmenys.
Oficialioje ceremonijoje apdovanojama tik medaliais, neįtraukiant jokių kitų prizų. Kitais prizais
galima apdovanoti kita proga, bet ne per šią ceremoniją. Kad būtų išlaikytas apdovanojimų
ceremonijos orumas ir iškilmingumas medaliais apdovanojami varžybų dalyviai privalo dėvėti
tinkamą aprangą (sportinius kostiumus arba šalies uniformą) ir avėti tinkamą avalynę.
44.4 Bus apdovanojama šiomis penkiomis taurėmis:
Viena vyrų baidarėms
Viena moterų baidarėms
Viena vyrų kanojoms
Viena moterų kanojoms
Viena bendroje įskaitoje laimėjusiai federacijai „Absoliučiai nugalėtojai“

Federacija bus apdovanojama taurėmis pagal taškų sistemą, kurią nustato Baidarių ir kanojų sprinto
komitetas. Lygiųjų atveju federacija, laimėjusi aukščiausią asmeninę poziciją, laimės taurę toje
rungtyje.

45 REZULTATAI IR ATASKAITOS [BT]
45.1 Organizuojanti nacionalinė federacija privalo išsiųsti pasaulio čempionatų rezultatus TBKIF
Generaliniam sekretoriui ir dalyvaujančioms šalims ne vėliau negu per 30 dienų po to, kai pasibaigė
čempionato lenktynės.
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Organizuojanti Nacionalinė federacija privalo išsiųsti TBKIF Generaliniam sekretoriui ataskaitą
apie visus pateiktus protestus ir kitus su lenktynėmis susijusius dokumentus.
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V SKYRIUS – SPECIALIOSIOS JAUNIŲ IR JAUNIMO U-23 PASAULIO
ČEMPIONATŲ TAISYKLĖS
Remkitės Specialiosiomis suaugusiųjų pasaulio čempionatų taisyklėmis, išskyrus kaip
pakeista šiame Skyriuje.

46 ORGANIZAVIMAS [BT]
46.1 Jaunių ir jaunimo U-23 pasaulio čempionatai gali būti rengiami tik su TBKIF Direktorių
valdybos sutikimu ir tokioms rungtims, kokias nustato Direktorių valdyba. Olimpinių šakų Pasaulio
čempionatai jaunių ir jaunimo U-23 kategorijoms yra organizuojami kartu. Čempionatai yra atviri
varžybų dalyviams iš visų žemynų, bet tik iš nacionalinių federacijų, kurios yra TBKIF narės.
46.2 Čempionatai rengiami kiekvienais metais, pradedant 2013 m., tokioje vietoje ir tokiu laiku,
kuriuos nustato TBKIF Direktorių valdyba, ir pagal TBKIF Baidarių ir kanojų sprinto varžybų
taisykles. Jaunių čempionatai negali būti rengiami tuo pačiu laiku ir toje pačioje vietoje, kaip ir
Suaugusiųjų pasaulio čempionatai.
46.3 Lenktynės vyksta keturias (4) dienas iš eilės.
46.4 Jokiai Nacionalinei federacijai neleidžiama teikti paraiškos daugiau nei vienai baidarei ar
kanojai bet kurioms vienoms lenktynėms.
46.5 Į lenktynių paraišką gali būti įtraukti ir jose dalyvauti atsarginiai sportininkai, kaip tai
numatyta 12 straipsnyje bei 13.2 ir 16.1 skirsnyje nustatytose taisyklėse
Bet kokioje Olimpinėje rungtyje galiojantys Jaunių ir jaunimo U-23 pasaulio čempionatai
organizuojami tik tokiu atveju, jei rungtyje startuoja ne mažiau negu šešios (6) federacijos iš ne
mažiau negu trijų (3) žemynų. Jei vykstant rungčiai kai kurios federacijos iškrenta arba nebaigia
rungties, čempionatų galiojimui tai įtakos neturi.
Neolimpinėms rungtims.
Galiojantis jaunių ir jaunimo U-23 pasaulio čempionatas organizuojamas tik tokiu atveju, jei
kiekvienoje rungtyje startuoja ne mažiau negu šešios (6) federacijos IR BENDRAI varžybose yra
sportininkų iš ne mažiau negu trijų (3) žemynų. Jei vykstant rungčiai kai kurios federacijos iškrenta
arba nebaigia rungties, čempionatų galiojimui tai įtakos neturi.
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46.7 Jauniai ir jaunimas U-23 yra varžybų dalyviai, kaip tai nurodyta 3.6 skirsnyje nustatytoje
taisyklėje.

47 RUNGČIŲ PROGRAMA [BT]
47.1 Jaunių ir jaunimo U-23 pasaulio čempionatai rengiami pagal Suaugusiųjų programą.
Moterys
Vyrai

200 m
500 m
200 m
1000 m
500 m

K1, C1, C2
K1, K2, K4, C1
K1, K2, C1
K1, K2, K4, C1, C2
C4

47.2 Rungčių seką ir čempionatų tvarkaraštį kiekvienų metų kovo mėn. pasiūlo Baidarių ir kanojų
sprinto komitetas, o juos per pirmąjį metų susirinkimą patvirtina TBKIF Direktorių valdyba.
47.3 Rinkčių seką derina TBKIF Direktorių valdyba arba Vykdomasis komitetas.
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VI SKYRIUS – SPECIALIOSIOS OLIMPINIŲ ŽAIDYNIŲ TAISYKLĖS
48 PARAIŠKOS IR PROGRAMA [BT]
Olimpinių žaidynių prašymai, paraiškos ir programa rengiami pagal TOK taisykles. Bet kokiai
taisyklei, kurios nereglamentuoja TOK, taikoma atitinkama TBKIF taisyklė.

49 VERTINIMO KOMISIJA, VARŽYBŲ KOMITETAS IR TEISĖJAI [BT]
Laikantis 37 straipsnio nuostatų.

50 BURTŲ TRAUKIMAS [TT]
Burtų traukimas vykdomas tokiu laiku ir prižiūrint tokiems asmenims, kuriuos patvirtina TOK.

51 ATRANKOS PLAUKIMAI IR INTERVALAI [TT]
Paskirstymas į atrankos plaukimus vyksta pagal 35 ir 38 straipsniuose nurodytą sistemą.

52 VIETOS SKYRIMO SISTEMA [TT]
Remiantis TOK sistema.

53 TRASA [TT]
Laikantis 18 straipsnio nuostatų.

54 STARTAS IR ĮRANGA [TT]
Laikantis 22 ir 40 straipsnių nuostatų.
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55 FOTOFINIŠAS – LAIKO FIKSAVIMAS [TT]
Laikantis 41 straipsnio nuostatų.

56 VALČIŲ IR ĮRANGOS PATIKRINIMAS [TT]
Laikantis 42 straipsnio nuostatų.
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 dalyviai.
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.
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.
Ant varžybų dalyvių ir visų oficialias pareigas užimančių asmenų uniformų gali būti pateikiama jų
NOK olimpinės emblemos vėliava arba, gavus OŽOG sutikimą, OŽOG olimpinė emblema. TBKIF
teisėjai gali dėvėti Tarptautinės federacijos uniformą ir emblemą.
Per varžybas bus draudžiama naudoti valtis, priedus arba dėvėti drabužius, kurie neatitiks anksčiau
nurodytų sąlygų. Komandos pačios atsako už savo įrangą.
Tam, kad Olimpinėse žaidynėse būtų galima naudoti naujo dizaino valtį, toks pat valties dizainas
turi būti patikrintas oficialią valčių kontrole Pasaulio čempionatuose metais prieš Olimpines
žaidynes. Olimpinėse žaidynėse varžybų dalyvių pavardės klijuojamos ant valčių šonų. Pavardės
(raidės) ant lipdukų turi būti klijuojamos po bortu. Tikslią vietą nustato TBKIF Techninis atstovas.
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Pavardžių ant lipdukų matmenys turi būti ne mažesni nei 6 cm (aukštis); pavardės žymimos
juodomis raidėmis baltame fone. Turi būti naudojamas Arial Black šriftas ir didžiosiomis raidėmis
rašomas vardas arba vardo inicialas ir pavardė.
Šiuos lipdukus pateikia Organizacinis komitetas. Juos pirmojoje valčių kontrolėje užklijuoja TBKIF
teisėjai.

57 PROTESTAI [BT]
Laikantis 29 straipsnio nuostatų.

58 APELIACIJOS [BT]
Laikantis 43 straipsnio nuostatų.

59 APDOVANOJIMAI [BT]
Remiantis TOK taisyklėmis.

60 DOPINGO KONTROLĖ [BT]
Laikantis 31 straipsnio nuostatų ir remiantis TOK taisyklėmis.

61 REZULTATAI IR ATASKAITOS [BT]
Remiantis TOK taisyklėmis ir laikantis 45 straipsnio nuostatų.
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VII SKYRIUS – SPECIALIOS TBKIF PASAULIO TAURĖS VARŽYBŲ TAISYKLĖS

1 STRAIPSNIS
TBKIF Baidarių ir kanojų sprinto pasaulio taurė rengiamos vadovaujant Tarptautinei baidarių ir
kanojų irklavimo federacijai.

2 STRAIPSNIS
Baidarių ir kanojų sprinto Pasaulio taurės varžybos rengiamos kiekvienais metais 4 regatų serija,
įskaitant pasaulio čempionatus. Šioje serijos bus 3 rungčių blokas. Esant tinkamai paraiškai
paskutinės varžybos gali būti ne Europoje. Per olimpinių žaidynių metus bus 3 regatų serija. Šioje
serijoje bus 3 iš eilės vykstančių varžybų blokas, pradedant gegužės mėn. viduryje ir, kur tai
įmanoma, su ne mažiau negu 2 savaičių pertrauka. Klasifikacija atliekama remiantis bendra 3 arba 4
regatose laimėtų taškų suma.

3 STRAIPSNIS
Pasaulio taurės reitingo taškai yra skaičiuojami tik iš olimpinių rungčių. Šios rungtys yra
privalomos visose Pasaulio taurės rungtyse. Bus vertinami tik finalai, kuriuose dalyvaus ne mažiau
negu 6 valtys. Kitos lenktynės gali būti pridedamos kaip parodomosios lentynės, kai tik tai
patvirtina Baidarių ir kanojų sprinto komitetas.
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Vienvietės valtys
Kategorijos

Klasės

Baidarės moterys

W K1**

Baidarės vyrai

M K1**

Kanojos vyrai

M C1

Privalomos rungtys
(Olimpinės rungtys)
W K1 200 m
W K1 500 m
M K1 200 m
M K1 1000 m
M C1 1000 m

Kanojos moterys

W C1

W C1 200 m

BKSK sprendimu
W K1 1000 m
M K1 500 m
M C1 500 m
M C1 200 m

Komandinės valtys
Kategorijos

Klasės

Privalomos rungtys
(Olimpinės rungtys)
Baidarės moterys W K2
W K2 200 m
W K4
W K2 500 m
W K4 500 m
Baidarės vyrai
M K2
M K2 1000 m
M K4
*M K4 1000 m
Kanojos vyrai
M C2
M C2 1000 m
Kanojos moterys
W C2
W C2 500 m
*bus patvirtinta; ** W – moterys, M - vyrai

BKSK sprendimu
W K2 1000 m

M K2 200m
M K2 500 m
M C2 200 m

Esant Baidarių ir kanojų sprinto komiteto pritarimui pasaulio taurės programa gali būti papildyta
viena iš toliau nurodytų – pasirinktinių – rungčių:
5000 metrų (K1 vyrai, C1 vyrai, K1 moterys)
200 metrų (W K4, M K4, M C4)**
Neįgaliųjų baidarių ir kanojų irklavimas (angl. – Paracanoe)

4 STRAIPSNIS
Visos federacijos, kurios yra Tarptautinės baidarių ir kanojų irklavimo federacijos narės, turi teisę
dalyvauti Pasaulio taurės lenktynių rungtyse.

5 STRAIPSNIS
Baidarių ir kanojų sprinto pasaulio taurės varžybos yra rengiamos pagal TBKIF Baidarių ir kanojų
sprinto varžybų taisykles.
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6 STRAIPSNIS
Nacionalinės federacijos, norinčios organizuoti vieną iš regatų, turi elektroniniu paštu kreiptis į
TBKIF Baidarių ir kanojų sprinto komiteto pirmininką ir TBKIF būstinę iki lapkričio mėn. 1 d.,
prieš 4 metus iki siūlomos rungties.
TBKIF Baidarių ir kanojų sprinto komitetas pateikia siūlymą dėl vietų, kurias galima rinktis,
atsižvelgiant į regatos trasos techninę įrangą ir Nacionalinės federacijos patirtį organizuojant
TBKIF čempionatus arba tarptautines regatas.

7 STRAIPSNIS
TBKIF Baidarių ir kanojų sprinto komitetui pateikus siūlymą ir remiantis NF atsiųstu pasiūlymo
dokumentu, TBKIF Direktorių valdyba, likus 2 metams iki varžybų metų, patvirtina vietas atskirų
Pasaulio taurės regatų rengimui.

8 STRAIPSNIS
Baidarių ir kanojų sprinto Pasaulio taurės varžybos vykdomos prižiūrint TBKIF Baidarių ir kanojų
sprinto komiteto nariui.

9 STRAIPSNIS
Iki Pasaulio čempionatų arba Olimpinių žaidynių likus 5 savaitėms Pasaulio taurės regatos negali
būti rengiamos.

10 STRAIPSNIS
Pasaulio taurės regatą organizuojanti Nacionalinė federacija padengia TBKIF Baidarių ir kanojų
sprinto komiteto nario kelionių, apgyvendinimo ir maitinimo išlaidas. Jei BKSK laiko tai būtina
sąlyga, prieš varžybas atliekamas Techninis vizitas (maks. 2 asmenys, kelionių ir buvimo išlaidas
šiuo atveju padengia organizatoriai).
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TBKIF teisėjų pareigos
- TBKIF įgaliotas atstovas prižiūri varžybas,
- TBKIF įgaliotas atstovas iš organizatorių turi pareikalauti visos programos su visa atnaujinta
informacija likus 14 dienų iki kvietimo tam, kad patikrintų, ar yra laikomasi taisyklių ir TBKIF
politikos.
- Jis/ ji turi teisę lankytis ir balsuoti visuose su varžybomis susijusiuose susirinkimuose.
- Jis/ ji privalo, bendradarbiaudamas (-a) su organizatoriais, nustatyti visų varžybų dalyvių pasaulio
reitingus ir prižiūrėti esamos Pasaulio taurės rezultatų parengimą.
- Po kiekvieno Pasaulio čempionato TBKIF įgaliotas atstovas TBKIF FWR komiteto pirmininkui
privalo pateikti ataskaitą, susijusią su sportiniu varžybų pobūdžiu. Pasaulio taurės varžybų teisėjus
skiria Nacionalinės federacijos. Galutinis paskyrimo terminas yra toks pat, kaip ir Pasaulio
čempionatams (žr. 11.3 skirsnį).

11 STRAIPSNIS
Pasibaigus kiekvienai pasaulio taurės regatai Nacionalinė federacija, naudodama patvirtintą
reitingavimo sistemą, atskirai vyrų baidarių, moterų baidarių, vyrų kanojų ir komandinėms rungtims
skaičiuoja varžybų dalyvių klasifikaciją pagal taškus. Pasibaigus rungčiai klasifikacija nedelsiant
perduodama TBKIF Baidarių ir kanojų sprinto komiteto pirmininkui ir į TBKIF būstinę.

12 STRAIPSNIS
TBKIF Baidarių ir kanojų sprinto komitetas atsako už galutinę klasifikaciją pagal taškus atskirai
vyrų baidarių, moterų baidarių, vyrų kanojų ir komandinėms rungtims.
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13 STRAIPSNIS
Nugalėtojams dovanojamus prizus suteikia TBKIF. Prizus įteiks TBKIF Prezidentas arba jo/ jos
įgaliotas asmuo.

14 STRAIPSNIS
Valtis, laimėjusi vieną iš trijų vietų galutiniame reitinge kiekvienoje pasaulio taurės valčių klasėje,
gaus prizą, su sąlyga, kad toje klasėje startavo ne mažiau 18 valčių. Piniginiai prizai gali būti
teikiami kartu su medaliu.

15 STRAIPSNIS
Jei galutiniame reitinge du ar daugiau varžybų dalyvių turi vienodą skaičių taškų, jiems bus
skiriama ta pati vieta ir jie gaus tokius pat prizus.

16 STRAIPSNIS
Taškus gauna tik varžybų dalyviai ir komandos, kurie buvo klasifikuojami Pasaulio taurės serijos
(įskaitant Pasaulio čempionatus) finaluose. Bus vertinami tik finalai, kuriuose dalyvauja ne mažiau
negu šešios valtys. Olimpiniais metais taškų reitingavimas bus atliekamas tik trijose pasaulio
taurėse.
Taikoma tokia taškų sistema:
Vieta
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Taškai
Vienvietės valtys Komandinės valtys
10
10
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
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17 STRAIPSNIS
Kiekviena Nacionalinė federacija atskiroms Pasaulio taurės regatų rungtims gali teikti paraišką ne
daugiau negu dviems valtims.

18 STRAIPSNIS
Oficiali nugalėtojų apdovanojimų vyrų baidarių, moterų baidarių, vyrų kanojų ir komandinėse
rungtyse teikimo ceremonija vyks po arba per Pasaulio taurės finalą.
Medaliai arba prizai teikiami 3 aukščiausias vietas kiekvienoje kiekvienų varžybų rungtyje
užėmusiems varžybų dalyviams/ komandoms ir vienas apdovanojimas teikiamas absoliutiems
(bendrosios įskaitos) kiekvienos olimpinės/privalomos kategorijos Pasaulio taurės nugalėtojams
remiantis visos Pasaulio taurės serijos galutiniais rezultatais. Pasaulio taurės reitingas kiekvienoje
rungtyje nustatomas pagal taškų sistemą. Varžybų dalyvis/ komanda, turintis (-i) didžiausią bendrą
taškų skaičių yra laikomas (-a) Pasaulio taurės serijos toje rungtyje nugalėtoju (-a).

19 STRAIPSNIS
Visoms lenktynėms yra privaloma turėti automatinę starto sistemą su garsiakalbiais. Pasaulio taurės
vieta yra įrengiama pagal tokius pat techninius reikalavimus ir standartus, kurie yra privalomi
pasaulio čempionatams (žr. TBKIF Organizavimo instrukcijas).

20 STRAIPSNIS
Remiantis TBKIF Antidopingo taisyklėmis, visose Baidarių ir kanojų sprinto pasaulio taurės
regatose privalo būti atliekami dopingo kontrolės testai.

21 STRAIPSNIS
Atsiimti valties dalyvavimo rungtyse paraišką leidžiama tik likus ne mažiau negu 8 dienoms iki
pirmos lenktynių dienos. Jei valtis nestartuoja ir atitinkamas (-i) varžybų dalyvis (-iai) nepateikia
pagrįstos priežasties, kurią patvirtintų Varžybų komitetas, susijęs (-ę) varžybų dalyvis (-iai) bus
diskvalifikuojamas (-i) visai regatos trukmei.
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PASAULIO TAURĖ – RUNGČIŲ PROGRAMA
Tvarkaraštis turi būti nustatomas likus ne mažiau negu 3 mėnesiams iki pirmos varžybų dienos ir
patvirtinamas TBKIF Direktorių valdybos. Tvarkaraštis gali būti derinamas, kad atitiktų televizijos
reikalavimus. Derybos tarp TBKIF ir televizijos privalo būti užbaigtos iki metų, kada vyks rungtis,
sausio mėn. 1 d.
Varžybos organizuojamos 2,5 dienas iš eilės nuo penktadienio ryto iki sekmadienio ryto. Olimpinės
programos blokas tarp rungčių turi nekisti. Kitas blokas papildomoms rungtims galėtų būti įtrauktas
į tvarkaraštį prieš arba po olimpinės programos bloko. Progresinė sistema turėtų būti pagrįsta
Pasaulio čempionatų taisyklėmis. Pasaulio taurės regatų tvarkaraštį nustato Baidarių ir kanojų
sprinto komitetas, o tvirtina TBKIF Direktorių valdyba.
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PASKIRSTYMO SISTEMA A, B IR C FINALAMS
Sutartinis žymėjimas:
PF (angl. – SF)
PL (angl. – BT)
1/2, 1/3, 2/7…

= pusfinalis (angl. – Semi Final)
= pagal laiką (angl. – by time)
= nuo pirmos iki antros vietos, nuo pirmos iki
trečios vietos, nuo antros iki septintos vietos...
= pirmą vietą laiminti valtis, antrą vietą
laiminti valtis, trečią vietą laiminti valtis...
= 3 valtys trečiose vietose, 4 valtys ketvirtose
vietose, 4 valtys šeštose vietose...

1-a, 2-a, 3-ia... (angl. –
1st, 2nd, 3rd…)
3x3-ios, 4x4-os, 4x6os... (angl. – 3x3rd,
4x4th, 4x6th…)
B arba C finaluose atranką praėjusių valčių paskirstymas į takelius
vykdomas pagal jų pusfinalio rezultatus arba pusfinalyje pasiektą laiką.
VARŽYBŲ
DALYVIAI
10 / 18

SISTEMA

19 / 27

B

28 / 36

C

A

ATRANKOS
PUSFINALIAI
PLAUKIMAI
2X9
1X9
1/3 į finalą
1/3 į finalą
4/7 į PF + kiti PL Likusieji iškrenta
Likusieji iškrenta
3X9
2X9
1-a į finalą
1/3 į A finalą 4/7
2/7 į PF
+ kiti PL
Likusieji iškrenta
į B finalą
Likusieji iškrenta
4X9
3X9
1/6 į PF +
1/3 į A finalą 4/6
3 kiti PL
į B finalą
Likusieji iškrenta Likusieji iškrenta
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FINALAI
A: 1 X 9

A: 1 X 9
B: 1 X 9

A: 1 X 9
B: 1 X 9
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37/ 45

46 / 54

55 / 63

64 / 72

D

E

F

G

5X9
1/7 į PF + kiti PL
Likusieji iškrenta

4X9
1/2 + kiti PL
į A finalą
3x3-ios + 4x4-os
+ 2x5-os PL
į B finalą
2x5-os + 4x6-os
+ 3 kiti PL
į C finalą
Likusieji iškrenta
6X9
4X9
1/6 į PF
1/2 + kiti PL
Likusieji iškrenta
į A finalą
3x3-ios + 4x4-os
+ 2x5-os PL
į B finalą
2x5-os + 4x6-os
+ 3 kiti PL
į C finalą
Likusieji iškrenta
7X9
4X9
1/5 į PF + kiti PL
1/2 + kiti PL
Likusieji iškrenta
į A finalą
3x3-ios + 4x4-os
+ 2x5-os PL
į B finalą
2x5-os + 4x6-os
+ 3 kiti PL
į C finalą
Likusieji iškrenta
8X9
4X9
1/4 į PF + 4 kiti 1/2 + kiti PL į A
PL
finalą
Likusieji iškrenta 3x3-ios + 4x4-os
+ 2x5-os PL
į B finalą
2x5-os + 4x6-os
+ 3 kiti PL
į C finalą
Likusieji iškrenta
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A: 1 X 9
B: 1 X 9
C: 1 X 9

A: 1 X 9
B: 1 X 9
C: 1 X 9

A: 1 X 9
B: 1 X 9
C: 1 X 9

A: 1 X 9
B: 1 X 9
C: 1 X 9
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A PLANAS, 10 / 18 VARŽYBŲ DALYVIŲ
ATRANKOS
PLAUKIMAI
(AP)
AP AP
1
2
10.
5
5
11.
6
5
12.
6
6
13.
7
6
14.
7
7
15.
8
7
16.
8
8
17.
9
8
18.
9
9

1/3 tiesiai į
finalą
4/7 + kiti PL į
PF
Likusieji
iškrenta

PUSFINALIAI

FINALAI

A1
PF
4/1 AP. ........ 5
5/1 AP. ........ 6
6/1 AP. ........ 2
7/1 AP. ........ 8
4/2 AP. ........ 4
5/2 AP. ........ 3
6/2 AP. ........ 7
7/2 AP. ........ 1
Kiti PL ....... 9

A FINALAS
1/1 AP 5
2/1 AP 3
3/1 AP 7
1/2 AP 4
2/2 AP 6
3/2 AP 2
1/1 PF 8
2/1 PF 1
3/1 PF 9

A2
PF
4/1 AP. ........ 4
5/1 AP. ........ 3
6/1 AP. ........ 7
7/1 AP. ........ 1
4/2 AP. ........ 5
5/2 AP. ........ 6
6/2 AP. ........ 2
7/2 AP. ........ 8
Kiti PL ....... 9
1/3 į finalą
Likusieji iškrenta
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B PLANAS, 19 / 27 VARŽYBŲ DALYVIAI
ATRANKOS
PLAUKIMAI (AP)
AP AP AP
1
2
3
19.
7
6
6
20.
7
7
6
21.
7
7
7
22.
8
7
7
23.
8
8
7
24.
8
8
8
25.
9
8
8
26.
9
9
8
27.
9
9
9

1-a į finalą
2/7 į PF
Likusieji iškrenta

PUSFINALIAI
B/1
PF1
B/2
PF1
2/1 AP. .... 5
3/1 AP. .... 6
4/1 AP. .... 7
5/1 AP. ..... 2
6/1 AP. .... 1
6/1 AP. .... 9
3/2 AP. .... 4
3/2 AP. ..... 4
5/2 AP. .... 2
4/2 AP. ..... 7
7/2 AP. .... 9
6/2 AP. ..... 8
3/3 AP. .... 6
2/3 AP. ..... 5
4/3 AP. .... 3
4/3 AP. ..... 3
6/3 AP. .... 8
7/3 AP. ..... 1

FINALAI
A FINALAS
1/1 AP 5
1/2 AP 4
1/3 AP 6
1/1 PF 3
2/1 PF 8
3/1 PF 1
1/2 PF 7
2/2 PF 2
3/2 PF 9

B/1
PF2
B/2
PF2
3/1 AP. ..... 6
2/1 AP. .... 5
5/1 AP. ..... 7
4/1 AP. .... 3
7/1 AP. ..... 1
7/1 AP. .... 9
2/2 AP. ..... 5
2/2 AP. .... 4
4/2 AP. ..... 3
5/2 AP. .... 7
6/2 AP. ..... 8
7/2 AP. .... 1
2/3 AP. ..... 4
3/3 AP. .... 6
5/3 AP. ..... 2
5/3 AP. .... 2
7/3 AP. ..... 9
6/3 AP. .... 8
1/3 į A finalą
4/7 + kiti PL į B finalą
Likusieji iškrenta

B FINALAS
4/1 PF 5
5/1 PF 3
6/1 PF 7
7/1 PF 1
4/2 PF 4
5/2 PF 6
6/2 PF 2
7/2 PF 8
Kiti PL 9
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C PLANAS, 28 / 36 VARŽYBŲ DALYVIAI

28.
29.
30.
31
32.
33
34.
35.
36.

ATRANKOS
PLAUKIMAI (AP)
AP AP AP AP
1
2
3
4
7
7
7
7
8
7
7
7
8
8
7
7
8
8
8
7
8
8
8
8
9
8
8
8
9
9
8
8
9
9
9
8
9
9
9
9

1/6 į PF +
3 kiti PL
Likusieji iškrenta

PUSFINALIAI
C/1
PF1
C/2
PF1
1/1 AP. .. 5
2/1 AP. ... 4
5/1 AP. .. 8
6/1 AP. ... 8
2/2 AP. .. 4
1/2 AP. ... 6
6/2 AP. .. 1
6/2 AP. ... 1
2/3 AP. .. 6
3/3 AP. ... 3
5/3 AP. .. 2
4/3 AP. ... 7
3/4 AP. .. 3
1/4 AP. ... 5
4/4 AP. .. 7
5/4 AP. ... 2
1-a kiti PL.9
1-a next B...9

FINALAI
A FINALAS
1/1 PF 5
2/1 PF 3
3/1 PF 8
1/2 PF 4
2/2 PF 7
3/2 PF 1
1/3 PF 6
2/3 PF 2
3/3 PF 9

C/1
PF2
C/2
PF2
3/1 AP. ... 6
3/1 AP. ... 6
4/1 AP. ... 2
5/1 AP. ... 8
1/2 AP. ... 5
3/2 AP. ... 3
5/2 AP. ... 8
4/2 AP. ... 7
3/3 AP. ... 3
1/3 AP. ... 5
4/3 AP. ... 7
6/3 AP. ... 9
2/4 AP. ... 4
2/4 AP. ... 4
6/4 AP. ... 9
4/4 AP. ... 2
2-a kiti PL1
2-a kiti PL.1
C/1
PF3
C/2
PF3
2/1 AP. ... 6
1/1 AP. ... 5
6/1 AP. ... 1
4/1 AP. ... 7
3/2 AP. ... 3
2/2 AP. ... 6
4/2 AP. ... 7
5/2 AP. ... 2
1/3 AP. ... 4
2/3 AP. ... 4
6/3 AP. ... 8
5/3 AP. ... 8
1/4 AP. ... 5
3/4 AP. ... 3
5/4 AP. ... 2
6/4 AP. ... 9
3-ia kiti PL.9
3-ia kiti PL.1
1/3 į A finalą
4/6 į B finalą
Likusieji iškrenta

B FINALAS
4/1 PF 5
5/1 PF 7
6/1 PF 2
4/2 PF 6
5/2 PF 3
6/2 PF 1
4/3 PF 4
5/3 PF 8
6/3 PF 9
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/Vertimas iš anglų k./

D PLANAS, 37 / 45 VARŽYBŲ DALYVIAI
ATRANKOS PLAUKIMAI (AP)
AP
AP
AP
AP
AP
1
2
3
4
5
37.
8
8
7
7
7
38.
8
8
8
7
7
39.
8
8
8
8
7
40.
8
8
8
8
8
41.
9
8
8
8
8
42.
9
9
8
8
8
43.
9
9
9
8
8
44.
9
9
9
9
8
45.
9
9
9
9
9

1/7 į PF
+ kiti PL
Likusieji iškrenta

PUSFINALIAI
D/1
PF1
D/2
PF1
1/1 AP. .. 5
2/1 AP. .. 6
5/1 AP. .. 2
5/1 AP. .. 2
4/2 AP. .. 7
1/2 AP. .. 5
7/2 AP. .. 1
4/3 AP. .. 7
6/3 AP. .. 8
7/3 AP. .. 1
2/4 H.... 6
4/4 AP. .. 3
4/4 AP. .. 3
5/4 AP. .. 8
1/5 AP. .. 4
1/5 AP. .. 4
7/5 AP. .. 9
Kiti PL.. 9
D/1
PF2
D/2
PF2
2/1 AP. .. 6
1/1 AP. .. 5
1/2 AP. .. 5
4/2 AP. .. 7
5/2 AP. .. 2
6/2 AP. .. 2
4/3 AP. .. 7
3/3 AP. .. 4
7/3 AP. .. 1
6/3 AP. .. 9
3/4 AP. .. 3
2/4 AP. .. 6
7/4 AP. .. 9
7/4 AP. .. 1
2/5 AP. .. 4
3/5 AP. .. 3
6/5 AP. .. 8
5/5 AP. .. 8
D/1
PF3
D/2
PF3
3/1 AP. .. 6
4/1 AP. .. 7
7/1 AP. .. 9
6/1 AP. .. 1
2/2 AP. .. 4
3/2 AP. .. 6
6/2 AP. .. 8
5/2 AP. .. 2
1/3 AP. .. 5
1/3 AP. .. 5
3/3 AP. ...3
3/4 AP. .. 3
6/4 AP. ...1
6/4 AP. .. 8
4/5 AP. .. 7
2/5 AP. .. 4
5/5 AP. .. 2
7/5 AP. .. 9
D/2
PF4
D/2
PF4
4/1 AP. .. 7
3/1 AP. .. 3
6/1 AP. .. 1
7/1 AP. .. 9
3/2 AP. .. 6
2/2 AP. .. 6
2/3 AP. .. 4
7/2 AP. .. 1
5/3 AP. .. 8
2/3 AP. .. 4
1/4 AP. .. 5
5/3 AP. .. 8
5/4 AP. .. 2
1/4 AP. .. 5
3/5 AP. .. 3
4/5 AP. .. 7
Kiti PL.. 9
6/5 AP. .. 2
1/2 + kiti PL į A finalą
3x3-ios + 4x4-os + 2x5-os PL į B finalą
2x5-os + 4x6-os + 3 kiti PL į C finalą
Likusieji iškrenta
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FINALAI
A FINALAS
1/1 PF 5
2/1 PF 8
1/2 PF 4
2/2 PF 7
1/3 PF 6
2/3 PF 2
1/4 PF 3
2/4 PF 9
Kiti PL 1
B FINALAS
2-a 3-ia PL 5
3-ia 3-ia PL 6
4-a 3-ia PL 4
4/1 PF 3
4/2 PF 2
4/3 PF 7
4/4 PF 8
1-a 5-a PL 1
2-a 5-a PL 9
C FINALAS
3-ia 5-a PL 5
4-a 5-a PL 6
6/1 PF 4
6/2 PF 3
6/3 PF 2
6/4 PF 7
1-a kiti PL 8
2-a kiti PL1
3-ia kiti PL 9

/Vertimas iš anglų k./
E PLANAS, 46 / 54 VARŽYBŲ DALYVIAI

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

ATRANKOS PLAUKIMAI (AP)
AP
AP
AP
AP
AP
1
2
3
4
5
8
8
8
8
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
8
8
8
8
9
9
8
8
8
9
9
9
8
8
9
9
9
9
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

1/6 į PF
Likusieji iškrenta

AP
6
7
7
8
8
8
8
8
8
9

PUSFINALIAI
E/1
PF1
E/2
PF1
1/1 AP. .. 5
2/1 AP. .. 6
5/1 AP. ...8
1/2 AP. .. 4
4/2 AP. ...7
3/3 AP. .. 3
4/3 AP. ...2
4/3 AP. .. 7
6/3 AP. ...9
4/4 AP. .. 2
2/4 AP. ...6
5/4 AP. .. 8
1/5 AP. ...4
1/5 AP. .. 5
3/6 AP. ...3
5/5 AP. .. 1
6/6 AP. ...1
6/6 AP. .. 9

FINALAI
A FINALAS
1/1 PF 5
2/1 PF 8
1/2 PF 4
2/2 PF 7
1/3 PF 6
2/3 PF 2
1/4 PF 3
2/4 PF 9
Kiti PL 1

E/1
PF2
E/2
PF2
2/1 AP. .. 4
3/1 AP. ...3
1/2 AP. .. 5
5/1 AP. ...8
5/2 AP. .. 9
4/2 AP. ...2
3/3 AP. .. 7
6/2 AP. ...9
3/4 AP. .. 3
2/3 AP. ...6
2/5 AP. .. 6
6/3 AP. ...1
6/5 AP. .. 1
2/4 AP. ...4
4/6 AP. .. 8
3/5 AP. ...7
5/6 AP. .. 2
1/6 AP. ...5
E/1
PF3
E/2
PF3
3/1 AP. .. 3
1/1 AP. .. 5
2/2 AP. .. 6
4/1 AP. .. 7
6/2 AP. .. 9
3/2 AP. .. 3
1/3 AP. .. 5
1/3 AP. .. 4
4/4 AP. .. 7
6/4 AP. .. 1
6/4 AP. .. 1
2/5 AP. .. 6
4/5 AP. .. 2
6/5 AP. .. 9
5/5 AP. .. 8
4/6 AP. .. 2
1/6 AP. .. 4
5/6 AP. .. 8
E/1
PF4
E/2
PF4
4/1 AP. .. 2
6/1 AP. .. 9
6/1 AP. .. 9
2/2 AP. .. 4
3/2 AP. .. 7
5/2 AP. .. 8
2/3 AP. .. 4
5/3 AP. .. 1
5/3 AP. .. 8
1/4 AP. .. 5
1/4 AP. .. 5
3/4 AP. .. 7
5/4 AP. .. 1
4/5 AP. .. 2
3/5 AP. .. 3
2/6 AP. .. 6
2/6 AP. .. 6
3/6 AP. .. 3
1/2 + kiti PL to Final A
3x3-ios + 4x4-os + 2x5-os PL į B
finalą
2x5-os + 4x6-os + 3 kiti PL į C
finalą
Likusieji iškrenta

B FINALAS
2-a 3-ia PL 5
3-ia 3-ia PL 6
4-a 3-ia PL 4
4/1 PF 3
4/2 PF 2
4/3 PF 7
4/4 PF 8
1-a 5-a PL 1
2-a 5-a PL 9
C FINALAS
3-ia 5-a PL 5
4-a 5-a PL 6
6/1 PF 4
6/2 PF 3
6/3 PF 2
6/4 PF 7
1-a kiti PL 8
2-a kiti PL1
3-ia kiti PL 9
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/Vertimas iš anglų k./
F PLANAS, 55 / 63 VARŽYBŲ DALYVIAI

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

ATRANKOS PLAUKIMAI (AP)
AP
AP
AP
AP
AP AP
1
2
3
4
5
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
8
8
8
8
8
9
9
8
8
8
8
9
9
9
8
8
8
9
9
9
9
8
8
9
9
9
9
9
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

1/5 į PF +
kiti PL
Likusieji iškrenta

AP
7
7
8
8
8
8
8
8
8
9

PUSFINALIAI
F/1
PF1
F/2
PF1
1/1 AP. ...5
3/1 AP. .. 7
5/1 AP. ...1
1/2 AP. .. 5
4/2 AP. ...8
5/2 AP. .. 1
4/3 AP. ...2
4/3 AP. .. 2
2/4 AP. ...6
2/4 AP. .. 4
1/5 AP. ...4
1/5 H.... 6
3/6 AP. ...7
5/5 AP. .. 9
2/7 AP. ...3
4/6 AP. .. 8
Kiti PL….9
3/7 AP. …..3

FINALAI
A FINALAS
1/1 PF 5
2/1 PF 8
1/2 PF 4
2/2 PF 7
1/3 PF 6
2/3 PF 2
1/4 PF 3
2/4 PF 9
Kiti PL 1

F/1
PF2
F/2
PF2
2/1 AP. .. 4
4/1 AP. .. 8
1/2 AP. .. 5
2/2 AP. ..4
5/2 AP. ... 9
1/3 AP. .. 6
3/3 AP. .. 7
5/3 AP. .. 9
3/4 AP. .. 3
3/4 AP. .. 3
2/5 AP. .. 6
2/5 AP. .. 7
4/6 AP. .. 8
1/6 AP. .. 5
5/6 AP. .. 1
5/6 AP. .. 1
3/7 AP. .. 2
4/7 AP. .. 2
F/1
PF3
F/2
PF3
3/1 AP. .. 3
1/1 AP. .. 5
3/2 AP. .. 7
5/1 AP. ..1
1/3 AP. .. 5
3/2 AP. .. 7
2/3 AP. .. 6
2/3 AP. .. 4
4/4 AP. .. 8
4/4 AP. .. 2
4/5 AP. .. 2
3/5 AP. ..8
5/5 AP. .. 9
2/6 AP. ..3
1/6 AP. .. 4
1/7 AP. .. 6
5/7 AP. .. 1
5/7 AP. .. 9
F/1
PF4
F/2
PF4
4/1 AP. .. 2
2/1 AP. .. 4
2/2 AP. .. 3
4/2 AP. .. 2
5/3 AP. .. 1
3/3 AP. .. 7
1/4 AP. .. 5
1/4 AP. .. 5
5/4 AP. .. 9
5/4 AP. .. 1
3/5 AP. .. 7
4/5 AP. .. 8
2/6 AP. .. 6
3/6 AP. .. 3
1/7 AP. .. 4
2/7 AP. .. 6
4/7 AP. .. 8
Kiti PL.. 9
1/2 + kiti PL į A finalą
3x3-ios + 4x4-os + 2x5-os PL į
B finalą
2x5-os + 4x6-os + 3 kiti PL į C
finalą
Likusieji iškrenta

B FINALAS
2-a 3-ia PL 5
3-ia 3-ia PL 6
4-a 3-ia PL 4
4/1 PF 3
4/2 PF 2
4/3 PF 7
4/4 PF 8
1-a 5-a PL 1
2-a 5-a PL 9
C FINALAS
3-ia 5-a PL 5
4-a 5-a PL 6
6/1 PF 4
6/2 PF 3
6/3 PF 2
6/4 PF 7
1-a kiti PL 8
2-a kiti PL1
3-ia kiti PL 9
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/Vertimas iš anglų k./
G PLANAS, 64 / 72 VARŽYBŲ DALYVIAI

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

ATRANKOS PLAUKIMAI (AP)
AP AP AP AP AP AP AP
1
2
3
4
5
6
7
8
8
8
8
8
8
8
9
8
8
8
8
8
8
9
9
8
8
8
8
8
9
9
9
8
8
8
8
9
9
9
9
8
8
8
9
9
9
9
9
8
8
9
9
9
9
9
9
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

1/4 į PF +
4 kiti PL
Likusieji iškrenta

AP
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9

PUSFINALIAI
G/1
PF1
G/2
PF1
1/1 AP. ... 5
4/1 AP. .. 8
4/2 AP. ... 2
1/2 AP. .. 5
3/3 AP. ... 7
2/3 AP. .. 6
2/4 AP. ... 4
3/4 H.... 7
1/5 AP. ... 6
1/5 H ... 4
4/6 AP. ... 9
2/6 H ... 3
3/7 AP. ... 8
3/7 H.... 2
2/8 AP. ... 3
4/8 H.... 1
Kiti PL.. 1
Kiti PL…..9

FINALAI
A FINALAS
1/1 PF 5
2/1 PF 8
1/2 PF 4
2/2 PF 7
1/3 PF 6
2/3 PF 2
1/4 PF 3
2/4 PF 9
Kiti PL 1

G/1
PF2
G/2
PF2
2/1 AP. ... 4
1/1 AP. .. 5
1/2 AP. ... 5
2/2 AP. .. 6
4/3 AP. ... 2
3/3 AP. .. 7
3/4 AP. ... 7
4/4 AP. .. 8
2/5 AP. ... 3
2/5 AP. .. 3
1/6 AP. ... 6
3/6 AP. .. 2
4/7 AP. ... 1
4/7 AP. .. 9
3/8 AP. ... 8
1/8 AP. .. 4
2-a kiti PL.9
2-a kiti PL1
G/1
PF3
G/2
PF3
3/1 AP. ... 7
2/1 AP. .. 6
2/2 AP. ... 4
3/2 AP. .. 7
1/3 AP. ... 5
4/3 AP. ... 8
4/4 AP. ... 2
1/4 AP. .. 5
3/5 AP. ... 8
3/5 AP. .. 2
2/6 AP. ... 3
4/6 AP. .. 1
1/7 AP. ... 6
1/7 AP. .. 4
4/8 AP. ... 9
2/8 AP. .. 3
3-ia kiti PL.1
3-ia kiti PL9
G/1
PF4
G/2
PF4
4/1 AP. .. 8
3/1 AP. .. 7
3/2 AP. .. 7
4/2 AP. .. 8
2/3 AP. .. 3
1/3 AP. .. 5
1/4 AP. .. 5
2/4 AP. .. 6
4/5 AP. .. 1
4/5 AP. .. 9
3/6 AP. .. 2
1/6 AP. .. 4
2/7 AP. .. 4
2/7 AP. .. 3
1/8 AP. .. 6
3/8 AP. .. 2
4-a kiti PL.9
4-a kiti PL1
1/2 + kiti PL į A finalą
3x3-ios + 4x4-os + 2x5-os PL į
B finalą
2x5-os + 4x6-os + 3 kiti PL į C
finalą
Likusieji iškrenta

B FINALAS
2-a 3-ia PL 5
3-ia 3-ia PL 6
4-a 3-ia PL 4
4/1 PF 3
4/2 PF 2
4/3 PF 7
4/4 PF 8
1-a 5-a PL 1
2-a 5-a PL 9
C FINALAS
3-ia 5-a PL 5
4-a 5-a PL 6
6/1 PF 4
6/2 PF 3
6/3 PF 2
6/4 PF 7
1-a kiti PL 8
2-a kiti PL1
3-ia kiti PL 9

VERTIMAS TIKRAS.
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