
TVIRTINU 

Kauno irklavimo mokyklos 

Direktorius  Arvydas Sapka 

 

2014 M. LIETUVOS BAIDARIŲ R KANOJŲ IRKLAVIMO VARŽYBŲ „BRAČA –  

SPORT“ IR KAUNO IRKLAVIMO MOKYKLOS TAUREI LAIMĖTI  NUOSTATAI 

 

1. Tikslas ir uždaviniai 

 Toliau plėtoti ir populiarinti baidarių ir kanojų irklavimo sportą Lietuvoje ir 

Kauno mieste; 

 Rengti aukštos klasės irkluotojus, sugebančius tinkamai atstovauti Kauno miestą 

Respublikos varžybose, Olimpinėse žaidynėse, pasaulio, Europos čempionatuose 

ir kitose tarptautinėse varžybose; 

 Užmegzti ir plėtoti ryšius su kitų respublikų bei LR miestų irkluotojais. 

2. Rengėjai ir vykdymas 
Šios varžybos yra atviros, jas rengia Kauno irklavimo mokykla, Lietuvos ir 

Vengrijos UAB „Brača – Sport“.  

      Varžybos vyks šių metų Birželio 7-8 d. Kaune, Lampėdžiuose, Gervių g. 5. Varžybų 

pradžia birželio 7 d. 11.00 val. 

3. Varžybų dalyviai 
Varžybose leidžiama dalyvauti Lietuvos ir kitų šalių sporto klubų, sporto rengimo 

centrų, sporto mokyklų, miestų  ir rajonų komandoms, o taip pat atskiriems sportininkams, 

turintiems gydytojo leidimą ir mokantiems plaukti. Dalyvis (komanda) turi turėti ant valties 

numerį, nurodantį tekusį pagal burtus vandens taką distancijoje. Jaunučių komanda 1998 

g.m. ir jaunesni sudaro: 2 baidarininkai, 2 kanojininkai, 2 mergaitės (keisti negalima). 

4. Varžybų programa 
Vyrai     K-1, C-1  200 m 

Moterys    K-1   200 m 

Vyrai      K-1, C-1  1000 m 

Moterys    K-1   500 m 

Berniukai    K-1, C-1  200 m 

Mergaitės    K-1   200 m 

 

5. Paraiškos 
            Preliminarios paraiškos pateikiamos adresu: Kauno irklavimo mokykla, Gervių g. 

5(fax.8 37 384440) arba el.paštu (irklavimomokykla@takas.lt), 15 dienų iki varžybų 

pradžios(Varžybų dieną paraiškos nebus priimamos). Vardinės paraiškos pagal nustatytą 

formą pateikiamos vyr. teisėjų kolegijai atvykimo dieną. Vyr. teisėjų kolegijai su patvirtinta 

gydytojo vardine paraiška, pateikiamos užpildytos paraiškos kiekvienai valčiai ir sąrašai su 

parašais apie mokėjimą plaukti. Varžybų eigoje papildomos paraiškos startuoti bet kurioje 

programos rungtyje nepriimamos. 

6. Priėmimo sąlygos 
Varžybų dalyvių maitinimo, nakvynės išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija. 

Kiekviena komanda atsiveža komplektą valčių numerių. 

7. Nugalėtojų nustatymo tvarka 

Komanda nugalėtoja nustatoma pagal 1-6 vietų rezultatus visose rungtyse. 

8. Apdovanojimas 
Komanda nugalėtoja apdovanojama „Brača – Sport“ – Kauno irklavimo mokyklos 

taure ir diplomu, II – III vieta – diplomais. Specialiais prizais – UAB „Brača – Sport“ irklais 

apdovanojami 200m, 500m ir 1000 m nuotolio nugalėtojai, antros ir trečios vietos laimėtojai 

apdovanojami medaliais ir diplomais. 

 

Lietuvos ir Vengrijos UAB „Brača – Sport“, Kauno irklavimo mokykla.Tel. informacija 

(8-37) 384440 , 8-69829330.(irklavimomokykla@takas.lt). 
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