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Rimantas Vilkas

ATVIRO KAIJNO MIESTO BAIDARIU IR KANOJU IRKLAVIMO ILGU NUOTOLIV
CNVTPTONATO - V. SASNAUSKUI ATMINTI.

NUOSTATAI

1. Tikslas ir uZdaviniai

Pletoti ir populiarinti baidariq ir kanojq irklavimo sport4 miesto jaunimo tarpe.

Tobulinti irkluotojq sportinimeistri5kum4, skatinti juos sistemingai treniruotis.

Stiprinti draugi5kus ry5ius tarp Salies ir uZsienio sportininkq.

Atminti Lietuv4 garsinusius sportininkus.

2. Orgrnizatoriai

VarZybas organizuoja ir vykdo Kauno buriavimo mokykla,,Bangpiitys",

IJL v afiyll4.uu guti4 atsakin gas varZybq vyr. te i sej as Egidij us Gustas.

VarZybq vyr. sekretorius - Aleksandras Alekrinskis.

3. VarZybq vieta ir laikas

VarZybos vykdomos 2016 m. spalio 8 d., l20s val., Kauno buriavimo mokykloje ,,Bangp[tys",

Gerviq g. 5, Kaunas, tel. *370 37 38 44 40.

4.YarLybq dalyviai ir programa

Visi baidariq ir kanojq irkluotojai, turintys gydytojo leidim4 dalyvauti varZybose, mokantys plauLkti.

Sportininkai, gimg 2003 m. ir jaunesni startuoja tik su gelbejimo liemenemis.

UZ paliktus asmeninius daiktus atsako kiekvienas individualiai.

2016 m. spalio 8 d. 12:00 val.

vyrai 1998 m. ir vyresni K-1, C-1, 10 000 m

moterys 1998 m. ir vyresnes C-1, K-1, 5000 m

jauniai 1999 - 2000 m. K-1, C-1, 10 000 m

jaunes 1999 - 2000 m. K-1,C-1, 5000 m

jaunudiai 2001 -2002m. K-1, C-1, 5000 m

jaunutes 2001 -2002 m. K-1, 5000 m

berniukai 2003 m. ir jaunesni K-1, C-1, 2500 m

mergaites 2003 m. ir jaunesnes K-l, 2500 m



5. Parai5kos

ParaiSkos pateikiamos iki 2016 m. spalio 6 d., 16 val., varLybrl vyr. sekretoriui Aleksandrui

Alekrinskiui arba atsiundiamos el. pa5tu irklavimomokykla@gmail.com

Sportininkq sveikatos paZymos pateikiamos iki 2016 m. spalio 8 d., 11:00 val. vafiybg, vy.r.

sekretoriui.

-
6. Nugal€tojq nustatymas ir apdovanojimas

Nugaletojais visose valdiq klasese tampa dalyviai, parodg geriausius laikus.

I-III vietos laimetoj ai apdovanojami medaliais.

Jauniq amZiaus grupes, K-l 10 000 rungties, I vietos nugaletdas apdovanojamas taure, skirta

V. Sasnauskui atminti.

7. Apriipinimas

Kitq miestq komandq keliones ir dalyvavimo varZybose i5laidas apmoka komandiruojanti

organizacija.

Atsakingas treneri s E gidij us Gustas, tel. : 8 69 87 07 27


