
                                              
2015m. atviro Lietuvos Bendro Fizinio Pasiruošimo (BFP) čempionato 

 
N U O S T A T A I 

 
1.TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

- skatinti sportininkus ruoštis artėjančiam irklavimo sezonui ir suteikti galimybę palyginti fizinį 
pasiruošimą su kitais sportininkais; 

- plėtoti ryšius tarp Lietuvos Respublikos miestuose gyvenančių b/k sportininkų; 
- populiarinti b/k irklavimo sportą Panevėžio mieste; 

 
2.RENGĖJAI IR VYKDYMAS 

Šias varžybas rengia Lietuvos baidarių / kanojų irklavimo federacija.  
 
Varžybos vyks 2015 m. sausio 31 d. Panevėžio manieže adresu Liepų al. 4. 
Varžybų pradžia 11:00. Komandų atstovus prašome atvykti ne vėliau kaip 10:15. 
Trenerių ir teisėjų pasitarimas 10:30. 
 

3.VARŽYBŲ DALYVIAI ir RUNGTYS 
Varžybose leidžiama dalyvauti visiems sportininkams, neturintiems sveikatos sutrikimų ir 
pateikusiems medicinines pažymas. 
Amžiaus grupės, rungtys bei taškų skaičiavimo sistema pirmame nuostatų priede. 
 

4.STARTO TVARKA. 
     Dalyviai bus suskirstyti pagal amžiaus grupes. Esant dideliam dalyvių skaičiui konkrečioje 
amžiaus grupėje, bus skirstoma į pogrupius. 
 
5.NUGALĖTOJŲ NUSTATYMO TVARKA IR APDOVANOJIMAS 

Asmeninės vietos nustatomos susumavus visų rungčių taškus. Nugalėtoju laikomas mažiausiai 
taškų surinkęs sportininkas. 
Varžybų dalyvis turi teisę nestartuoti dviejose rungtyse. Viršijus šį skaičių sportininkas 
diskvalifikuojamas. 
Nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami  medaliais ir atminimo dovanėlėmis. 
Visi rezultatai po varžybų bus paskelbti www.bki.lt 
 

6.REGISTRACIJOS  SĄLYGOS 
Dalyvavimas nemokamas. Dalyvių registracija vykdoma iki sausio 28d  22.00 val. 
Komandų vadovai atsiunčia varžybų paraišką pagal antrame priede pateiktą formą el. paštu : 
baidarew@bki.lt 
 
Smulkesnė informacija telefonu 868796545 arba elektroniniu paštu baidarew@bki.lt 
 
Esant reikalui varžybų nuostatai gali šiek tiek keistis. 
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2015m. atviro Lietuvos čempionato BFP varžybų 
 PRIEDAS NR1 

 
Amžiaus grupės ir rungtys. 
 
 

 
* 2001 m ir jaunesnių grupėje bus papildomos rungtys: kabėjimas ant skersinio maksimaliam laikui, pritūpti ir siekti į viršų per 40“ (pasiekti 
ranka pagal ūgį parinktą liniją), flamingo testas. 
 

1. Asmeninės vietos nustatomos susumavus visų rungčių taškus. Nugalėtoju laikomas mažiausiai taškų surinkęs sportininkas.  
2. Esant mažam dalyvių skaičiui amžiaus grupėje, bėgimai vykdomi sujungus su kita amžiaus grupe, taškai skaičiuojami 

atskirai. 
3. Varžybų dalyvis turi teisę nestartuoti dviejose rungtyse. Viršijus šį skaičių sportininkas diskvalifikuojamas. Sportininkui 

nedalyvaujant rungtyje jam įrašoma paskutinė vieta grupėje (taškų skaičius = dalyvių skaičiui). 
4. Nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami  medaliais ir atminimo dovanėlėmis. 

Amžiaus grupė Bėgimas 1 Bėgimas 2 Štangos 
spaudimas 

Štangos pritraukimas Pilvo presas 
45° kampu 

Prisitraukimai/atsispaudimai 

1996 ir vyresni (vyrai) 60 m 1500 m 2‘ su 40kg 2‘ su 40kg 1‘ Prisitraukimai 
1996 ir vyresnės (moterys) 60 m 800 m 1‘ su 30kg 1‘ su 30kg 1‘ Prisitraukimai 
1997-1998 (jauniai) 60 m 1500 m 2‘ su 30kg 2‘ su 30kg 1‘ Prisitraukimai 
1997-1998 (jaunės) 60 m 800 m 1‘ su 25kg 1‘ su 25kg 1‘ Atsispaudimai 
1999 - 2000 (jaunučiai) 60 m 800 m 1‘ su 25kg 1‘ su 25kg 1‘ Prisitraukimai 
1999 - 2000 (jaunutės) 60 m 400 m 1‘ su 15kg 1‘ su 15kg 1‘ Atsispaudimai 
2001 ir jaunesni (berniukai)* 30 m 400 m 1‘ su 15kg 1‘ su 15kg 1‘ Atsispaudimai 
2001 ir jaunesnės (mergaitės)* 30 m 400 m nėra nėra 1‘ Atsispaudimai nuo kelių 



2015m. atviro Lietuvos BFP čempionato 
 PRIEDAS NR2 

Užpildytą nusiųsti baidarew@bki.lt 
 

KOMANDOS PARAIŠKA 
Į 2015m. atvirą Lietuvos BFP čempionatą 

 
 

Nr. 1 Vardas Pavardė Gimimo m. Miestas Treneris 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
Komandos  vadovas : 
 
 
Dėmesio : komandos vadovų, trenerių, teisėjų pasitarimas vyks  10:30, prašome nevėluoti. 
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