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2O22NI. XVIII-OSIOS TARPTAT]TINES BAIDARIV IR KANOJU

IRKLAVIMO

,,TALKSOS REGATOS,,

NUOSTATAI
I. TIKSLAS IR UZDAVINIAI
1. Populiarinti irklayimo sport4 Siauliuose, rengti aukStos klases irkluotojus, sugebandius atstovauti miest4 bei Lietuvos
Respublik4 tarptautindse varZybose.
2, Palaikyti draugi5kus ry5ius su kitq miestq ir valstybiq irkluotojais.

II. ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMO LAIKAS
2.

Organizatoriai: Siauliq sporto centras ,,AtLalynas", sporto klubas,,Irklo broliai", sporto klubas ,,Tal5a", sporto klubas
"Banga", sporto klu$as "Sporlornanas".
2.l.YarLybos vykdomos2022 m. rugpjtriio 26 d. TalkSos eZere, sporlo centro ,,AtZalynas" irklavimo sporto bazeje

(Zvyro g. 3 4), Siaullai.
2.2. Atvykimas202 ,2-08-26 iki 09.00 val. YarLybqpradLia 11.00 val. Plaukimai vyks, kai rungtyje startuoja 3 ir daugiau
valdiq.

III. DALWIAI, VALdIV KLASES, AMZIAUS
3

.l . Y arzybose dalyl,auja sportininkai

GRUPES

:

Vyrq grupd baidarp: K-I,K-? distancija 200 m.
1. amZiaus grupe girh. 2004 m. ir vyresni
2. amLiaus grupe gim. 2005 - 2006 m.
3. amZiaus grupe girn. 2007 - 2008 m.
4. amLiaus grupe gim. 2009 m. irjaunesni

Vyrq grupd kanoja: C-l,C-2 distancija 200 m.
1. amZiaus grupe gim. 2004 m. ir vyresni
2. amLiaus grupe giin. 2005 - 2008 m.
3. amZiaus grupe giin. 2009 m. ir jaunesni

Moterg grupd baidar6: K-I,K-2 distancija 200 m.
1. arnZiaus grupe gim. 2004 m. ir vyresnds
2. amLia.us grupe gim. 2005- 2008 m.
3. amZiaus grupe girn. 2009 m. ir jaunesnes

Moterq grupd kanoja: C-1, C-2 distancija 200 m.
1. amZiaus grupe girh. 2007 m. ir vyrends
2. amLiaus grupe gi1n. 2008 m. ir jaunesnes
3. C-2 amZius neribojamas

Baidariq ESTAFETE :
K-1 x 4 - 200 m. vyrai ( amZius neribojamas).
Kanojq MIKSAI:
C-2200 m, MIKSAf (igul4 sudaro vyras ir rnoteris) ( arnZius neribojamas).
2008 m. gim.. ir jaunesni berniukai ir mergaites gali dalyvauti tik su gelbejimosi liemenemis.
Yarfobvl vyr. sekrgtorius - Artlras Navickas (Siauliai)
Yarlybt4vyr. teisejas - Remigijus Gustas (Siauliai)

IV. BAIDARIV IR KANOJU IRKLAVIMO VARZYBU REGLAMENTAS
4.LYari,ybq pradZiaz 2022 m. rugpjrldio 26 d. (penktadieni) I 1.00 val.
4.2. Apdovanojimas baidariq ir kanojq irklavimo regatos dalyviq po varzybq.
V. REGISTRACIJA I VARZYBAS
Komandq registracija vykdoma el. pa5tu: sportas@scatzalynas.ll iki2022-08-24 d, 22val.ltskilus klausimams
del registracijos i varLybas, kreiptis i Artrlr4 Navick4 tel.: +370 650 21 180
Komandines parai5kos pagal nustatyt4 form4, patvirtintos gydytojo ir su dalyviq para5ais apie mokejim4
plaukti, pateikiamos vyr. teisejui, atvykus I varZybq viet4 iki 1 1.00 val.

VI. APDOVANOJIMAS.
Y arLybq nugaletoj ai

ir prizininkai apdovanoj ami medaliai

s.

vrr. PRTEMTMO SALYGOS

ir keliones i5laidas apmoka komandiruojanrdios organrzacljos.
apgyvendinimo Irklavimo bazeje kreiptis pas Alfons4 Kunkuli tel.: 8 68 689 756 .
Dalyviq nakvynes, maitinimo

Apgyvendinimas Siauliry m. iiais adresais:
Turistine baze
Rygos g. 36
tel. Nr. 8-41 52 39 92
Sanatorine mokykla Kalinausko g. 17 tel. Nr. 8-41 52 46 17
Mobusta
Vaidoto g. 33
tel. Nr. 8-41 54 54 88
Siauliq valstybine kolegija TilZes g. 159 tel. Nr. 8-41 52 31 64

UZ patirtas traumas organizatoriai neatsako

el. p.: brieita82@gmail.com
el. p.: ssim@splius.lt
el. p.: siauliai@mobusta.lt
.t. p., j_ut@S,rakqJ!

Del dalyviq

