PATVIRTINTA
Lietuvos baidarių ir kanojų
irklavimo federacijos
Vykdomajame komitete
20 ... m. ........ mėn. .... d.
2020 METŲ LIETUVOS KANUPOLO ČEMPIONATŲ NUOSTATAI
I. Tikslas ir uždaviniai
1. Plėtoti ir populiarinti kanupolą Lietuvoje.
2. Ugdyti sportininkų meistriškumą.
3. Išsiaiškinti komandas ir žaidėjus, sugebančius tinkamai atstovauti Lietuvą pasaulio ir
Europos čempionatuose ir kitose tarptautinėse varžybose.
4. Išaiškinti stipriausias Lietuvos jaunučių, jaunių, jaunimo U-21 ir vyrų kanupolo
komandas.
II. Varžybų tvarkaraštis, organizatoriai ir vykdytojai
5. Varžybų tvarkaraštį sudaro ir čempionatų datas jame nustato Lietuvos baidarių kanojų
irklavimo federacijos (toliau – LBKIF) Kanupolo komitetas (toliau – Komitetas).
6. Lietuvos kanupolo čempionatus organizuoja – LBKIF, atstovaujamas Komiteto, o vykdo
Komiteto paskirtas klubas (toliau – Vykdytojas) ir vyriausias varžybų teisėjas.
7. Čempionatai vykdomi pagal Tarptautinės baidarių ir kanojų irklavimo federacijos (ICF)
patvirtintas varžybų taisykles bei šiuos nuostatus.
8. Čempionatų Organizatorius:
8.1. rengia ir esant reikalui priima sprendimą keisti čempionato tvarkaraštį;
8.2. skiria čempionato Vykdytoją, remiantis paskutinių čempionatų rezultatais ir
bendradarbiavimo su klubu organizuojant čempionatus patirtimi (atsižvelgiant į ankstesnių
varžybų organizavimo privalumus ir trūkumus);
8.3. skiria ir nušalina vyriausiąjį varžybų teisėją;
8.4. gavęs Vykdytojo sutikimą vykdyti čempionatą paskelbia Vykdytoją, kontaktinį
elektroninį adresą, vyriausio teisėjo pavardę ir čempionato vietą LBKIF tinklapyje ir išsiunčia
registracijos nuorodą elektroniniu paštu oficialiems kanupolu užsiimančių klubų atstovams;
8.5. esant reikalui priima pagrįstus sprendimus dėl čempionato Vykdytojo pakeitimo ir kitų
čempionato organizavimo klausimų;
8.6. pasibaigus čempionatui įvertina Vykdytojo pateiktus dokumentus ir nenustačius esminių
pažeidimų, patvirtina čempionato rezultatus;
8.7. čempionatų rezultatus ir komandų rikiuotę paskelbia www.bki.lt;
8.8. per protingą laiką atsako į Vykdytojo paklausimus, geranoriškai bendradarbiaujant
sprendžia iškilusias problemas.
9. Varžybų Vykdytojas – Organizatoriaus paskirtas Klubas:
9.1 gavęs pasiūlymą tapti Vykdytoju, per 1 savaitę patvirtina sutikimą įvykdyti čempionatą
pagal šiuos nuostatus, pateikia informaciją apie renginio vietą ir savo rekvizitus;
9.2. pasiūlo vyriausiąjį varžybų teisėją;
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9.3 ne vėliau kaip per 3 savaites po kiekvieno Lietuvos čempionato (vyrų, jaunimo, jaunių,
jaunučių) Komitetui pateikia: rungtynių lentelę (1 priedas), laimėtojų rikiuotę ir varžybų
protokolus.
9.4. kreipiasi į varžybų Organizatorių dėl sprendimo esant neaiškumams, iškilus
konfliktinėms situacijoms;
9.5. geranoriškai bendradarbiaujant sprendžia iškilusias problemas, vykdo Organizatoriaus
oficialiai pateiktus sprendimus dėl varžybų organizavimo eigos, registracijos ir kt.
10. Vyriausiasis varžybų teisėjas:
10.1. Vykdo burtų traukimą rungtynių tvarkai nustatyti;
10.2. Parengia čempionato tvarkaraštį, kuriame nurodo rungtynių laiką;
10.3. Likus ne mažiau kaip 2 dienoms iki čempionato pateikia tvarkaraštį ir rungtynių laikus;
10.4. Parengia ir pildo rungtynių lentelę
10.5. iš Organizatoriaus paskirtų rungtynių teisėjų paskirsto teisėjus konkrečioms
rungtynėms;
10.2 prižiūri teisėjavimo kokybę ir čempionato eigą;
10.3 prieš rungtynes patikrina kiekvienos komandos inventorių;
10.4 priima ir nagrinėja protestus.
III. Varžybų reglamentavimas
11. Komandų rungtynių eiliškumas nustatomas traukiant burtus prieš varžybas vykstančiame
terenerių pasitarime.
12. Rungtynių tvarkaraštis sudaromas taip, kad komandai netektų žaisti dviejų rungtynių iš
eilės. Jeigu tai neįmanoma, tarp rungtynių įterpiama 30 min. pertrauka.
13. Rungtynėms negali teisėjauti tuo metu žaidžiančių komandų atstovai ir teisėjai turintys
interesų konfliktą.
14. Visuose Lietuvos kanupolo čempionatuose visos komandos turi sužaisti tarpusavyje,
kiekviena su kiekviena principu. Jeigu varžybose dalyvauja daugiau negu 5 komandos,
varžybos vyksta dviejuose pogrupiuose (A ir B). A grupės laimėtojas susitinka su B grupės 2os vietos laimėtoju, B grupės laimėtojas susitinka su A -os vietos laimėtoju. Laimėjusios
komandos žaidžia dėl pirmos vietos, pralaimėjusios dėl 3 vietos.
IV. Čempionatų dalyviai
15. Lietuvos Kanupolo čempionatuose leidžiama dalyvauti LBKIF juridinių narių
deleguotoms komandoms, narių-kandidatų deleguotoms komandoms ir juridinių asmenų,
turinčių LBKIF partnerių statusą, deleguotoms komandoms, sumokėjusioms dalyvio mokestį.
16. Lietuvos čempionatuose komanda gali atstovauti tik vieną juridinį asmenį.
17. Amžiaus grupės:
- Lietuvos jaunimo Kanupolo čempionate komandoms atstovauja 1999 gimimo metų žaidėjai
(21 metų amžiaus) ir jaunesni;
Lietuvos jaunių Kanupolo čempionate komandoms atstovauja 2002 gimimo metų žaidėjai (18
metų amžiaus) ir jaunesni;
Lietuvos jaunučių Kanupolo čempionate komandoms atstovauja 2004 gimimo metų žaidėjai
(16 metų amžiaus) ir jaunesni;
18. Komanda registruoja 5-8 žaidėjus.
V. Komandų registracijos procedūra
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19. Komandų registracija į Lietuvos kanupolo čempionatus vyksta užpildžius Komiteto
paskelbtą elektroninę registracijos formą. Komandų registracija baigiama likus 3 dienoms iki
varžybų. Komandos vardinė registracijos kortelė, užpildyta pagal nustatytą formą (priedas
Nr.2), pateikiamos Vykdytojui Word formatu nurodytu Organizatoriaus elektroniniu adresu
ne vėliau kaip likus 1 dienai iki varžybų.
20. Vardinės registracijos kortelės gali būti tikslinamos likus ne mažiau, kaip 1 val. iki
čempionato pradžios.
21. Vardinių registracijos kortelių originalai ir atžymos apie mokėjimą plaukti teikiamos
varžybų vyriausiam teisėjui čempionato vietoje likus ne mažiau kaip 1 val. iki vadovų
susirinkimo, nurodyto čempionato tvarkaraštyje pradžios.
VI. Finansinės sąlygos
22. Registracijos mokestis Lietuvos kanupolo čempionatuose 2020 metais komandai - 50
eurų.
23. Starto mokestis sumokamas į čempionato Vykdytojo sąskaitą, kuri nurodyta kvietime.
Mokestis turi būti sumokėtas ne vėliau kaip likus 3 dienos iki varžybų pradžios. Neįvykus
čempionatui pinigai grąžinami. Sprendimą dėl dalyvavimo varžybose, laiku nesumokėjus
starto mokesčio priima Kanupolo komitetas.
24. Dalyvio kelionės, nakvynės, maitinimo išlaidas apmoka siunčianti organizacija.
25. Už protesto padavimą imamas vienkartinis 15 Eur mokestis. Protestas pateikiamas
varžybų vyr. teisėjui raštu praėjus ne daugiau kaip 20 min. nuo įvykio, dėl kurio
protestuojama. Patenkinus protestą mokestis grąžinamas.
VII. Apdovanojimas
26. Prizines vietas Lietuvos kanupolo čempionatuose užėmusių komandų žaidėjai
apdovanojami LBKIF medaliais ir diplomais. Atskirais prizais gali būti apdovanojami
geriausi kiekvienos komandos, pozicijos ar čempionato žaidėjai.
VII. Išplėstinis nuostatų taikymas
29. Šie nuostatai taikomi visoms kanupolo varžyboms, kurias organizuoja Lietuvos baidarių
ir kanojų irklavimo federacijos (toliau- LBKIF), išskyrus atvejus, kai LBKIF Kanupolo
komitetas (toliau – Komitetas) raštu priima kitokį sprendimą.
30. Šie nuostatai taikomi ir tais atvejais, jeigu LBKIF Vykdomasis komitetas įgalioja kitą
struktūrą arba asmenis organizuoti kanupolo varžybas Lietuvoje.
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1 priedas Rungtynių

lentelė

A grupė
A1

A2

A3

A4

A5

A1
A2
A3
A4
A5

Komandų grupavimas rungtynių lentelėje:
Komandos pozicija lentelėje
A1
A2
A3
A4
A5

Komandos pavadinimas
...
...
...
...
...
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Komandos vardinė registracijos kortelė

Grupė

Application for entry

Group

Varžybos
Tournament
Federacija
Name of Federation
Klubas
Name of Club

Data
Date
LBKIF

Komanda
Name of Team
Treneriai, vadovai
Coaches, Team leaders

Žaidėjai
Players
Žaidėjo Nr.
Player No

1

2
3
4
5
6
7
8

Vardas, Pavardė
Name, Surname

Gimimo Esu pasitikrinęs sveikatą ir neturiu
metai
sveikatos apribojimų dalyvauti
Birthday varžybose. Moku plaukti. Esu
susipažinęs su saugaus elgesio
vandenyje taisyklėmis. Prisiimu
atsakomybę dėl savo sveikatos sutrikimų
varžybų metu, ir varžybų
organizatoriams pretenzijų dėl to
neturėsiu. (parašas)

