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Miestų, rajonų sporto skyriams,              
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2014 M. X TARPTAUTINIŲ BAIDARIŲ IR KANOJŲ  IRKLAVIMO  

„TALKŠOS REGATOS“ VARŽYBŲ 

 

N U O S T A T A I 

 

I . TIKSLAS 

  

1. Populiarinti ir plėtoti baidarių ir kanojų irklavimo sportą Lietuvos Respublikoje, 

rengti aukštos klasės irkluotojus, sugebančius tinkamai atstovauti žaidynėse, čempionatuose bei 

tarptautinėse varžybose. 

 

       II. ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMO LAIKAS 

 

2014 m. X Tarptautinę baidarių ir kanojų irklavimo „Talkšos regatą“ organizuoja 

baidarių ir kanojų irklavimo sporto klubai „Talša“, „Irklo broliai“ ir sporto mokykla „Atžalynas“. 

Varžybos vykdomos 2014 m. rugpjūčio 30 - 31 d.. Talkšos ežere, sporto mokyklos 

„Atžalynas“ irklavimo bazėje Žvyro g. 34, Šiauliuose.  

Atvykimas iki 2014 m. rugpjūčio 30 d. 9.00 val. (šeštadienis). 

  

         III.DALYVIAI 

 

 

Dalyviai 

 

Valčių klasės ir nuotoliai 

 

Amžiaus grupės 

Berniukai K-1, K-2, C-1, C-2 

200 m 

1996  ir vyresni. 

1997 – 2000  

2001 ir jaunesni 

Mergaitės K-1, K-2, C-1 

200 m 

1996  ir vyresnės. 

1997 – 2000  

2001 ir jaunesnės 

Berniukai, mergaitės 

 

Estafetė 4x200 m 

K-1 ir C-1 

Be amžiaus apribojimų 

 

Visi norintys 

 

„Drakon“ 

500 m 

Be amžiaus apribojimų 

 

 

 III.VARŽYBŲ PROGRAMA 

 

 Varžybų pradžia  2014 m. rugpjūčio 30 d.. (šeštadienis) 11.00 val.  

Paruošiamieji plaukimai: 

   K- 1;  K -2;  C -1;  C- 2;  200 m , 14-16 val. pertrauka. 16 val. pusfinaliai.  

 

2014 m. rugpjūčio 31 d. (sekmadienį ) 10.00 val. Finaliniai plaukimai: 

10.00 val.  mergaičių K-1 (2 plaukimai) 

 berniukų K-1  (3 plaukimai) 

 berniukų C-1  (3 plaukimai) 

mergaičių C-1 (1 plaukimas) 

 



 mergaičių K-2 (2 plaukimai) 

 berniukų C-2  (3 plaukimai) 

 berniukų K-2  (3 plaukimai) 

 

 13.00 val. Drakonų valčių registracija. 

 

 Paruošiamieji estafečių 4 x 200 m plaukimai. 

 mergaičių K-1 estafetė 

 berniukų C-1 estafetė 

 berniukų K-1 estafetė 

  

Drakonų valčių paruošiamieji plaukimai. 

 Drakonų valčių finalas. 

 Apdovanojimas. 

 Drakonų klasės varžybose sportininkai varžysis 500 m nuotolyje, sportininkų amžius 

ir lytis neribojama. Starto mokestis 10 Lt vienam dalyviui. 

 

  IV. PARAIŠKOS 

 

              Paraiškos dalyvavimui  pateikiamos http://bki.lt/registracija/   iki 2014 m. rugpjūčio 28 d. 

              Vardinės paraiškos pagal nustatytą formą, patvirtintos gydytojo ir su dalyvių parašais apie 

mokėjimą plaukti, pateikiamos vyr. sekretoriui atvykus į varžybų vietą. 

 Varžybų eigoje papildomos paraiškos nepriimamos, išskyrus DRAKONO klasės 

valtims  iki 2014 m. rugpjūčio 28 d. 12.00 val. 

 

V. PRIĖMIMO SĄLYGOS 

 

Varžybų dalyvių maitinimo ir nakvynės išlaidas apmoka komandiruojančios 

organizacijos. Nakvynė galima palapinėse irklavimo bazės teritorijoje. 

 

VI. APDOVANOJIMAS 

 

Varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami medaliais. Nugalėtojai DRAKONŲ 

klasės valtimis apdovanojami aukso medaliais ir taure. 

 

 

Organizacinis komitetas 

http://bki.lt/registracija/

