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2008 METŲ ATVIRO VILNIAUS MIESTO                                   
BAIDARIŲ IR KANOJŲ SLALOMO ČEMPIONATO  

N U O S T A T A I 
 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

                                           I.Tikslas ir uždaviniai 
 

Populiarinti baidarių ir kanojų slalomą Lietuvoje ir Vilniuje; 
Plėtoti ryšius su susigiminiavusiais miestais; 
Didinti susidomėjimą Lietuva ir Vilniumi tarp užsieniečių; 
Ugdyti sportininkų meistriškumą; 
Išaiškinti stipriausius sportininkus ir komandas. 

 
II.  ORGANIZAVIMAS. 

 
Čempionatą organizuoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir 

sporto departamento Kūno kultūros ir sporto skyrius, vykdo Vilniaus sporto ir turizmo 
klubas“Regata“. Varžybų vyr. teisėjas Saulius Mažeikis tel.8 686 00298. 

 
III.   LAIKAS IR VIETA. 

 
         2008 metų atviras Vilniaus miesto baidarių ir kanojų slalomo čempionatas vykdomos 2008 
metų balandžio mėn. 12 dieną Grigiškėse, Vokės upėje. 

 
IV. VYKDYMAS. 

 
         Čempionatas individualus- komandinis. Jis vykdomas individuoliose rungtyse- K-I, K-Im, 
C-I klasėse ir komandinėje rungtyje- 3xK-I klasėje. Čempionatas vykdomas pagal tarptautines 
baidarių ir kanojų slalomo taisykles. Startinio mokesčio nėra.  

 
V.  DALYVIAI. 

         
  Čempionate gali dalyvauti sportininkai be jokių apribojimų, užpildę ir įteikę sekretoriatui 
nustatytos formos paraišką. Į amžiaus grupes sportininkai neskirstomi. Trąsoje sportininkai 
privalo dėvėti gelbėjimo liemenes ir šalmus.  

 
VI.  PROGRAMA 

 



Čempionato metu kiekvienas sportininkas trąsą turi įveikti du kartus. Vieta nustatoma 
pagal suminį abiejų plaukimų rezultatą. 

12.00-12.15 val. Varžybų  atidarymas. 
12.15-13.15 val. K-I, K-Im ir C-I laivų I plaukimas. 
13.20-14.20 val. K-I, K-Im ir C-I laivų II plaukimas. 
14.30-15.00 val. Komandinės rungties 3xK-I (estafetė) I plaukimas. 
15.00-15.30 val. Komandinės rungties 3xK-I (estafetė) II plaukimas. 
16.00 Varžybų uždarymas, apdovanojimai. 
 

VII.   REZULTATŲ SUVEDIMAS. 
 
        Rezultatai suvedami kiekvienoje laivų klasėje: 

1.) Individualios rungtys: K-1, K-1m ir C-1. 
2.) Komandinė rungtis: 3xK-I (estafetė). 

        Komandinėje įskaitoje rezultatai suvedami atskirai tarp komandų, sumuojant koeficijentus 
už užimtas vietas. 
Komandą sudaro po vieną K-1, K-1m ir C-1 laivą. 
 

VIII.  APDOVANOJIMAI 
          
  Asmeninėje ir komandinėje įskaitose nugalėtojai apdovanojami Vilniaus miesto 
savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto departamento Kūno kultūros ir sporto 
skyrius taurėmis, diplomais ir rėmėjų dovanomis.    

Asmeninėje ir komandinėje įskaitose prizininkai apdovanojami  Vilniaus miesto 
savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto departamento Kūno kultūros ir sporto 
skyrius diplomais ir prizais. 
       
 
 
 
Vyriausias varžybų teisėjas                                                                                    Saulius Mažeikis 
 
 
 


