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2019 m. LIETUVOS BAIDARIŲ IR KANOJŲ
IRKLAVIMO VARŽYBŲ NUOSTATAI
1. Tikslas ir uždaviniai
•
•

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

2. Rengėjai ir vykdymas
•
•
•
•
•

Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos (toliau – LBKIF) rengiamos
varžybos yra atviros jei neparašyta kitaip varžybų nuostatuose, jas rengia LBKIF
patvirtinta teisėjų taryba. Varžybų Vyr. teisėju gali būti tik T ir N1 kategorijos teisėjas.
Varžybos vykdomos pagal Tarptautinės baidarių ir kanojų irklavimo federacijos (ICF)
patvirtintas varžybų taisykles bei patvirtintus varžybų nuostatus.
Varžybų finaliniai plaukimai vykdomi starto protokole esant mažiausiai trims
įguloms. Esant mažesniam nei 3 įgulų skaičiui, plaukimas nevykdomas.
Komandų vadovai gali įtraukti į finalinius plaukimus papildomas įgulas, jeigu finale
nesusirenka pilnas įgulų skaičius. Įrašyti galima likus ne mažiau kaip vienai valandai
iki pirmojo finalinio plaukimo ir sumokėjus 10 eurų mokestį už vieną sportininką.
Komandų vadovai gali įtraukti į atrankinius plaukimus papildomas įgulas, jeigu
atrankiniame plaukime yra vietos. Įrašyti galima likus ne mažiau kaip vienai valandai
iki varžybų pradžios ir sumokėjus 10 eurų mokestį už vieną sportininką.

Varžybų dalyviai
•

•
•
•

Varžybose leidžiama dalyvauti LBKIF juridinių narių sportininkams, sumokėjusiems
metinį nario mokestį už 2019 metus bei varžybų dalyvio mokestį jei to reikalaujama.
Mokestį dalyviai gali sumokėti
į LBKIF sąskaitą Swedbanke: LT
047300010002139028 arba varžybų vietoje likus ne mažiau nei vienai valandai iki
varžybų pradžios.
Sportininkai privalo turėti gydytojo leidimą dalyvauti varžybose, mokėti plaukti.
Varžybose taip pat gali dalyvauti užsienio valstybių sportininkai jei tai neuždrausta
konkrečių varžybų nuostatuose.
Dalyvis privalo turėti asmens dokumentą patvirtinantį jo amžių ir jį parodyti
pareikalavus varžybų teisėjams.

4. Paraiškų pateikimas
•
•
•
•

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
likus ne mažiau kaip 30 minučių iki varžybų pradžios. Posėdžių metu gali būti
aptariami aktualūs einamieji reikalai.

5. Nugalėtojų nustatymo ir apdovanojimo tvarka
•
•

Asmeninės vietos nustatomos pagal ICF nustatytas taisykles.
Atsiimant apdovanojimus nugalėtojai ir prizininkai privalo būti su komandine
apranga.

6. Finansinės sąlygos
•

•
•
•

Varžybų dalyvio mokestis Lietuvos taurės pavasario etapo ir Lietuvos čempionato – 4
eurai. Mokestį dalyviai gali sumokėti
į LBKIF sąskaitą Swedbanke: LT
047300010002139028 arba varžybų vietoje likus ne mažiau nei vienai valandai iki
varžybų pradžios.
Dalyvių kelionės, nakvynės, maitinimo išlaidas apmoka siunčianti organizacija jei
nenurodyta kitaip.
Teisėjų nakvynės ir maitinimo išlaidas apmoka LBKIF.
Už protesto padavimą imamas vienkartinis 20 eurų mokestis. Protestas pateikiamas
varžybų vyriausiajam teisėjui raštu, nuo įvykio praėjus ne daugiau nei 20 minučių.
Patenkinus protestą mokestis grąžinamas.

LIETUVOS TAURĖ – VASAROS ETAPAS
Varžybos vykdomos 2019 m. birželio 22-23 d. Šiauliuose, Žvyro g. 34 irklavimo
bazėje. Atvykimas birželio 21 d. Dalyvių gimimo metai yra 2000 m. ir vyresni. Varžybų vyr. teisėjas
V. Vaičikonis (T) (868796545).
Varžybų programa:
Birželio 22 d. Varžybų pradžia 10 val.
Vyrai
Moterys

K-1
K-1

K-2
K-2

C-1
C-1

C-2

1000 m
500 m

C-1
C-1

C-2

200 m
200 m

Birželio 23 d. Varžybų pradžia 9 val.
Vyrai
Moterys

K-1
K-1

K-2
K-2
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