
 
 
 
  
  

 
2015 M. TARPTAUTINĖS „BRAČA – SPORT“ REGATOS 

NUOSTATAI 

1. Tikslas ir uždaviniai  

Plėtoti bei populiarinti baidarių ir kanojų irklavimo sportą Lietuvoje. Rengti aukštos 
klasės irkluotojus, sugebančius tinkamai atstovauti Lietuvos valstybę Olimpinėse žaidynėse, 
pasaulio ir Europos čempionatuose bei  kitose tarptautinėse varžybose. 

2. Rengėjai ir vykdymo vieta 

Varžybas rengia Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacija kartus su Lietuvos ir 
Vengrijos UAB „Brača – Sport“. 

Varžybos vyks šių metų liepos 18-19 dienomis Trakuose, LOSC irklavimo bazėje, 
Karaimų g.73. Atvykimas liepos 17 d. Varžybų vyr. teisėjas Aleksandras Alekrinskis. 

3. Varžybų dalyviai 

Šios varžybos yra atviros. 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.  

Jaunučių komanda 1999 g. m. ir jaunesni sudaro: 2 valtys (K-1, K-2), 2 valtys (C-1, C-
2), 2 mergaičių (K-1, K-2, C-1) nuo miesto (keisti negalima). 

4. Varžybų programa. 

Liepos 18 d. varžybų pradžia 11 val.  

Vyrai K-1 K-2 C-1 C-2 1000 m. 
Berniukai K-1 K-2 C-1 C-2 1000 m. 
Moterys K-1 K-2 C-1   500 m. 
Mergaitės K-1 K-2 C-1   500 m. 

Liepos 19 d. varžybų pradžia 10 val. 

Vyrai K-1 K-2 C-1 C-2 200 m. 
Berniukai K-1 K-2 C-1 C-2 200 m. 
Moterys K-1 K-2 C-1  200 m. 
Mergaitės K-1 K-2 C-1  200 m. 

1 
 



 
 

5. Paraiškos  

LBKIF pateikiamos internetinės paraiškos užpildytos pagal nustatytą formą.  
Trys dienos iki varžybų, 21.00 valandą internetinių paraiškų priėmimas yra baigiamas. 
Spausdintos vardinės paraiškos, patvirtintos gydytojo ir su dalyvių parašais apie 

mokėjimą plaukti, pateikiamos varžybų vyriausiajam teisėjui likus ne mažiau nei vienai 
valandai iki varžybų pradžios. 

Teisėjų kolegijos ir komandų vadovų posėdžiai gali būti rengiami atvykimo dieną arba 
likus ne mažiau kaip 60 minučių iki varžybų pradžios. Posėdžių metu tikslinama pateikta 
varžybų programa. Po posėdžio pataisymai nebepriimami. 

6. Priėmimo sąlygos 

Varžybų dalyvių maitinimo, nakvynės išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija. 
Pagrindinių teisėjų nakvynės ir maitinimo išlaidas apmoka LBKIF.  

Kiekviena komanda atsiveža komplektą valčių numerių. 

7. Finansinės sąlygos 

• Varžybų dalyvio mokestis – 1,50 euro. Mokestį dalyviai gali sumokėti į LBKIF sąskaitą 
Swedbanke: LT047300010002139028 arba varžybų vietoje likus ne mažiau nei  vienai 
valandai iki varžybų pradžios.  

• Už protesto padavimą imamas vienkartinis 15 eurų mokestis. Protestas pateikiamas 
varžybų vyriausiajam teisėjui raštu, nuo įvykio praėjus ne daugiau nei 20 minučių. 
Patenkinus protestą mokestis grąžinamas. 

8. Nugalėtojų nustatymo tvarka 

Asmeninės vietos nustatomos pagal ICF nustatytas taisykles. 

9. Apdovanojimas 

Nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami „Brača–Sport“ diplomais ir medaliais. 
Specialiais prizais UAB „Brača – Sport“ irklais apdovanojami nugaletojai; K-1, K-1 mot., 
C-1 200 m, K-1 mot., K-2 mot. 500 m ir K-1, K-2, C-1 1000 m nuotolio nugalėtojai. 

10. Kontaktai informacijai 

Informacija teikiama telefonu 8-670-92669 ir/arba elektroniniu paštu info@canoe.lt. 
 

 
Organizacinis komitetas 
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