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N U O S T A T A I 
 
1.TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

- toliau plėtoti ir populiarinti baidarių ir kanojų irklavimo veteranų sportą Lietuvoje; 
- plėtoti ryšius tarp Lietuvos Respublikos miestuose gyvenančių b/k irklavimo veteranų; 
- ruoštis dalyvauti tarptautiniame b/k irklavimo veteranų sporto judėjime. 

2.RENGĖJAI IR VYKDYMAS 
Šias varžybas rengia Lietuvos b/k irklavimo federacija kartu su Panevėžio irklavimo sporto klubu 
“Žilvinas” ir Panevėžio miesto Kūno Kultūros ir sporto centru. 
Varžybos vyks š.m.liepos 11-12 d. Panevėžyje, Nevėžio senvagėje. 
Atvykimas liepos 11 d. 

3.VARŽYBŲ DALYVIAI 
Varžybose leidžiama dalyvauti visiems b/k irklavimo sporto veteranams, neturintiems sveikatos 
sutrikimų. 
Dalyvių amžius virš 30 metų. Negali dalyvauti sportininkai , dalyvaujantys b/k irklavimo federacijos 
rengiamuose čempionatuose  ir pirmenybėse. 
Varžybos vykdomos vienvietėmis ir dvivietėmis valtimis vyrams ir moterims amžiaus grupėse 30-39 m.; 
40-44 m ,45-49 m ,50-54 m, 55- 59 m ,60 ir vyresnio amžiaus grupėje. Dviviečių kanojų ir mišrių įgulų 
rungtyse įgulos skirstomos į dvi amžiaus grupes, įgulos amžiaus vidurkis iki 45 metų ir virš 45 metų. 
Komandinėje estafetėje dalyvauja komanda kurią sudaro du vyrai ir  viena moteris. 

4.STARTO TVARKA. 
     Kiekvienoje 200 m. distancijoje visi dalyviai startuoja savo amžiaus grupėse, esant mažam dalyvių   
     skaičiui grupėse gali būti apjungtos, tačiau asmeninės vietos nustatomos atskirai.  
5.NUGALĖTOJŲ NUSTATYMO TVARKA IR APDOVANOJIMAS 

Asmeninės vietos nustatomos pagal finišo linijos kirtimo laiką.  
Nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami  medaliais ir atminimo dovanėlėmis. 

6.PRIĖMIMO SĄLYGOS 
Starto mokestis 30 Lt. dalyviui. Dalyvių registracija vykdoma iki liepos 11 d. 12.00 val. 
Dalyviai privalo startuoti su valtimis ne lengvesnėmis kaip 12 kg . 
Pagal galimybes varžybų dalyviai aprūpinami valtimis ir irklais. 
Apie atvykimą nuo liepos 06 d. iki liepos 11 d. pranešti organizatoriams , tel. 8-673-14164/ 8-698-40645 
tel/faks.8-45582871 

7.VARŽYBŲ PROGRAMA 
07.11 d. iki 12.00 val. - registracija irklavimo bazėje, Smėlynės 2b 
                   14.00 val. - veteranų varžybos: 
                                              30-39  vyrams K-1,C-1 200 m. , moterims K-1 200 m. 
                                              40-44  vyrams K-1,C-1 200 m. , moterims K-1 200 m. 
                                              45-49   vyrams K-1,C-1 200 m. , moterims K-1 200 m. 
                                              50-54   vyrams K-1,C-1 200 m. , moterims K-1 200 m. 
                                              55-59   vyrams K-1,C-1 200 m. , moterims K-1 200 m. 
                                              60 ir vyresni vyrams K-1,C-1 200 m, moterims K-1 200 m. 
                                              C-2 vyrai 200 m amžiaus vidurkis iki 45 metų                                                                                     

C-2 vyrai 200 m amžiaus vidurkis virš 45 metų 
                                              K-2 mišrios įgulos 200 m amžiaus vidurkis iki 45 metų 
                                              K-2 mišrios įgulos 200 m amžiaus vidurkis virš 45 metų 

                                                     Komandinė estafetė K-1,C-1, K-1 200 m 
    
                     18.00 val.- rezultatų aptarimas, draugystės vakaras. 
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