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2021 m. LBKIF SLALOMO KLUBŲ SKATINIMO TVARKA 

 

1. Tikslas: populiarinti BKI slalomo sportą, gerinti  bei skatinti jaunus BK slalomo irkluotojus ugdančius 

LBKIF narius - klubus; 

 

2. Amžiaus grupės:  

U14 – 2007 metų gimimo ir jaunesni sportininkai, 

U18 – 2003 – 2006 metų gimimo sportininkai; 

 

3. Varžybos: 

2021 m. Lietuvos vaikų čempionatas, Puvočiai (U14 įskaita) 

2021 m. Lietuvos jaunių čempionatas, Puvočiai (U18 įskaita); 

       2021 m. Lietuvos taurės finalinis etapas, Grigiškės (U14 ir U18 įskaita). 

2021 m. Lietuvos moksleivių lygos galutiniai (suvestiniai) rezultatai (U14 ir U18 įskaita). 

 

4. Rungtys: K1M, K1W, C1M, C1W; 

 

5. Reitinguojamos vietos: 1 – 8 vietos; 

 

6. Taškų skaičiavimo metodika: 

Taškus gauna tik LBKIF narių – klubų sportininkai. Į TOP 8 patekusių ne LBKIF narių – klubų sportininkų 

taškai neskaičiuojami. Tokiu atveju į taškų įskaitą įtraukiami LBKIF narių – klubų sportininkų rezultatai, kol 

„užsipildo “TOP 8“ reitingas; 

Užimta vieta 1 2 3 4 5 6 7 8 

Gaunami taškai 16 12 9 6 4 3 2 1 

 

7. Taškų pavertimo pinigais principas: visų sportininkų surinkta taškų suma yra 100 %. Piniginio fondo suma 

dalinama iš surinktų taškų skaičiaus. Taip gaunama vieno taško vertė pinigais. Pvz.: piniginis fondas 1000 



eurų, surinkta taškų – 5000.  1000 eurų : 5000 taškų = 0,20 euro (20 euro centų). Klubas  X iškovojo 854 

taškus x 0,20 = 170.80 eurų. 

 

8. Atsiskaitymo su klubais metodika: paskelbus galutinius rezultatus su kiekvienu klubu yra suderinama koks 

bus atsiskaitymo su juo (klubu): piniginis pavedimas, paslaugomis, daiktais; 

 

9. LBKIF narių klubų pareiga: prieš kiekvienas reitingines varžybas pateikti popierinę klubo paraišką. 

Nepateikus paraiškos klubas neturės teisės pretenduoti į tų varžybų reitinginius taškus.  

 

10. LBKIF pareigos: 

11.1. Turi pateikti reitingų - taškų lentelę (el. paštu) po kiekvienų reitinginių varžybų praėjus ne vėliau kaip 2 

savaitėms; 

11.2. Turi finansiškai atsiskaityti su LBKIF klubais nariais ne vėliau kaip iki 2021 metų gruodžio 31 dienos; 

11.3. LBKIF skiria 1000 (vieną tūkstantį) eurų Lietuvos slalomo klubų čempionato priziniam fondui; 

 

11. Iškilus ginčytinoms situacijoms vienintelė ginčų sprendimų vieta yra LBKIF jungtinis slalomo ir kanupolo 

komiteto posėdis. 

 


