
                                                                                             

      TVIRTINU:    

                                                                                     Šiaulių   sporto mokyklos „Atžalynas“ 

      direktorius  Stanislovas Monkus   

                                                                                     2014  m. liepos 3 d.   

  

BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMO REGATOS, SKIRTOS ŠIAULIŲ 

MIESTO IRKLAVIMO 60-MEČIUI PAMINĖTI 

N  U  O  S  T  A  T  A  I  
 

 Tikslas ir uždaviniai: 
- populiarinti b / k irklavimo sportą Šiaulių mieste, Lietuvos respublikoje, 

- išaiškinti  pajėgiausius irkluotojus, 
- tinkamai pasiruošti respublikinėms varžyboms, 

- sudaryti miesto  rinktinę  aukštesnio rango varžyboms Lietuvoje ir užsienyje. 

Vadovavimas :  
Varžybas vykdo patvirtinta teisėjų kolegija. Vyr. teisėjas Vladas Stenelis,  tel.  +370614 86130 . 
Varžybas organizuoja Šiaulių sporto mokykla „Atžalynas“, Ežero g. 70, Šiauliai. tel. Nr. (8 41) 43 49 98, 

370616 03377, el. p. sportas.atzalynas@zebra.lt  

Varžybų vieta ir laikas:                            

Varžybos vyks Talkšos ežere irklavimo sporto bazėje (Žvyro g.  34)  2014 m. liepos 25 ir 26 d.  

Atvykimas 2014 m. liepos 25   d.   11.00 val.  

Komandų vadovų pasitarimas  11.30 val.  

Varžybų pradžia   12.00 val.  

2014 m. liepos 26 d.  varžybos nuo 9.00 val. iki 11.00 val. ir nuo 17.00 val. iki 18.00 val. 

„Drakonų“ varžybos  18.00 val. 

Apdovanojimai  19.00 val. 

   Preliminarios paraiškas pateikiamos  iki 2014 m. liepos 21 d.  
Dalyviai: 

Varžybose gali dalyvauti Šiaulių  ir kitų Lietuvos  užsienio komandų irkluotojai, 

mokantys plaukti bei pasitikrinę sveikatą. Varžybose dalyvauja suaugusiųjų grupė ir dalyviai gimę  

1998 m. ir jaunesni. „Drakonų“ valčių klasėje varžysis  dalyviai be amžiaus ir lyties apribojimų. 

„Drakonų“ starto mokestis 5 Lt vienam asmeniui. Komandą sudaro 12 dalyvių. 

Varžybų programa: 

Dalyviai  irkluos 200 m. nuotolį: 

K-1; K-2 vyrai ir moterys,  berniukai ir mergaitės. 

K-4;  vyrai ir moterys,  berniukai ir mergaitės. 

K-1 varžybų dalyviai varžysis estafetėje (4x200) be amžiaus apribojimo vyramas ir moterims. 

C-1; C-2 vyrai ir moterys,  berniukai ir mergaitės. 

C-4 vyrai ir moterys,  berniukai ir mergaitės. 

C-1 varžybų dalyviai varžysis estafetėje (4x200) be amžiaus apribojimo vyramas ir moterims. 

P.S. Programa gali kisti, gavus   preliminares paraiškas iki liepos 21 d. 

Aprūpinimas: 

Varžybų išlaidas finansuoja Šiaulių sporto  mokykla „Atžalynas“.  

Dalyvių kelionės, valčių transportavimo, nakvynės ir maitinimo išlaidas apmoka 

komandiruojančios organizacijos. 
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Nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimas: 

Asmeninės vietos nustatomos pagal b/k irklavimo varžybų taisykles. Nugalėtojai ir 

prizininkai apdovanojami pirmo, antro, trečio laipsnio medaliais. Drakonų valčių prizininkai 

apdovanojami taurėmis. 

Apgyvendinimas: 

 Kelionės ir nakvynės išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija. 

Apgyvendinimas šiais adresais: 

Turistinė bazė   Rygos g. 36, Šiauliai  tel. Nr. 8686 11109 

Sanatorinė mokykla  Kalinausko g. 17, Šiauliai  tel. Nr. 8615 47702 

„Salduvės“ viešbutis  Donelaičio g. 70, Šiauliai  tel. Nr. 8-41 55 35 93 

Jaunimo nakvynės namai  Tilžės g. 159,  Šiauliai  tel. Nr. 8-41 52 37 64 

  ________________________________ 


