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2008 metų Lietuvos respublikinių baidarių ir kanojų slalomo 
varžybų 

 
NUOSTATAI 

 
 
1. Tikslas  ir  uždaviniai:  
 Plėtoti ir populiarinti baidarių ir kanojų slalomą  Lietuvoje ir Pabaltijyje. 
Ugdyti  sportininkų  meistriškumą. 
Rengti aukštos klasės irkluotojus, sugebančius tinkamai atstovauti Lietuvos respubliką. 
olimpinėse žaidynėse, pasaulio, Europos čempionatuose ir kitose tarptautinėse varžybose. 
Išaiškinti stipriausius sportininkus ir komandas. 
 
2. Rengėjai ir vykdymas: 
              Varžybas organizuoja Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacija. Praktiškai jas 
vykdo patvirtinta teisėjų kolegija. Varžybų vyriausias teisėjas Saulius Mažeikis. Varžybų 
vyriausias sekretorius Eidris Karevičius. 
 
3. Varžybų dalyviai: 
  Varžybose leidžiama dalyvauti miestų ir rajonų komandoms, taip pat atskiriems 
sportininkams. Sportininkams leidžiama dalyvauti pasitikrinus sveikatą, dėvint gelbėjimo 
liemenę ir šalmą. Varžybos individualios- komandinės. Jos vykdomas individualiose 
rungtyse- K-I, K-Im, C-I ir C-2 klasėse ir komandinėse rungtyje- 3xK-I klasėje. Varžybos 
vykdomas pagal tarptautines baidarių ir kanojų slalomo taisykles. Startinio mokesčio nėra.  
 
4. Paraiškos: 
 Paraiškos pateikiamos varžybų dieną užpildant dalyvių korteles ne vėliau kaip vieną 
valandą iki varžybų pradžios. 
 
5. Priėmimo sąlygos: 
 Varžybų dalyvių maitinimo, nakvynės ir kelionės išlaidas apmoka komandiruojančios 
organizacijos. 
 
6. Nugalėtojų nustatymo tvarka: 
Asmeninės vietos nustatomos susumavus abiejų plaukimų rezultatus. Prizininkai 
apdovanojami diplomais ir medaliais. Nugalėtojai apdovanojami diplomais, medaliais ir 
asmeninėmis dovanomis. Komandinėje įskaitoje rezultatai suvedami atskirai tarp komandų, 
sumuojant koeficientus už užimtas vietas. 
Komandą sudaro po vieną K-1, K-1m, C-1 ir C-2 laivą. 
 Lietuvos taurės varžybų Komanda nugalėtoja apdovanojama diplomu ir taure. 
Komandos prizininkės- diplomais. Asmeninėse įskaitose sportininkai apdovanojami taurėmis 
ir diplomais. Prizininkai- diplomais. 
 
7. Baudos už reglamento, nuostatų pažeidimus: 
 Už protesto padavimą imamas vienkartinis 30 Lt mokestis. Protestą patenkinus 



mokestis grąžinamas.  
 
 
8. Laikas ir vieta: 
 8.1.  Lietuvos baidarių  ir  kanojų slalomo XXVIII čempionatas. 
Vykdomas Vilniuje, Grigiškėse Vokės upėje.  

2008-04-26 d. 15.00-15.10 val. Čempionato  atidarymas. 
15.10-16.30 val. K-I, K-Im, C-I ir C-2 laivų pirmo etapo I plaukimas. 
16.30-17.50 val. K-I, K-Im, C-I ir C-2 laivų pirmo etapo II plaukimas. 
18.00-18.30 val. Komandinės rungties 3xK-I (estafetė) pirmo etapo I plaukimas. 
18.30-19.00 val. Komandinės rungties 3xK-I (estafetė) pirmo etapo II plaukimas. 
2008-04-27 d.09.30 Komandų vadovų pasitarimas. 
10.10-11.30 val. K-I, K-Im, C-I ir C-2 laivų antro etapo I plaukimas. 
11.30-12.50 val. K-I, K-Im, C-I ir C-2 laivų antro etapo II plaukimas. 
13.00-13.30 val. Komandinės rungties 3xK-I (estafetė) antro etapo I plaukimas. 
13.30-14.00 val. Komandinės rungties 3xK-I (estafetė) antro etapo II plaukimas. 
14.50 Varžybų uždarymas, apdovanojimai. 
 

 8.2. Lietuvos jaunių ir jaunučių baidarių  ir  kanojų slalomo čempionatas. 
Vykdomas Puvočiuose Merkio upėje. 

2008-06-23 d.10.00-10.10 val. Varžybų  atidarymas. 
10.10-11.00 val. K-I, K-Im, C-I ir C-2 laivų I jaunių plaukimas. 
11.00-11.50 val. K-I, K-Im, C-I ir C-2 laivų II jaunių plaukimas. 
12.10-13.00 val. K-I, K-Im, C-I ir C-2 laivų I jaunučių plaukimas. 
13.00-13.50 val. K-I, K-Im, C-I ir C-2 laivų II jaunučių plaukimas. 
14.00-13.30 val. Komandinės rungties 3xK-I (estafetė) I plaukimas. 
14.30-15.00 val. Komandinės rungties 3xK-I (estafetė) II plaukimas. 
15.40 Varžybų uždarymas, apdovanojimai. 
 

 8.3. Lietuvos baidarių ir kanojų slalomo taurės varžybų finalinis etapas. 
Vykdomas Vilniuje, Grigiškėse Vokės upėje.  

2008-09-13 d. 12.00-12.10 val. Varžybų  atidarymas. 
12.10-13.30 val. K-I, K-Im, C-I ir C-2 laivų pirmos dalies I plaukimas. 
13.30-14.50 val. K-I, K-Im, C-I ir C-2 laivų pirmos dalies II plaukimas. 
15.00-15.30 val. Komandinės rungties 3xK-I (estafetė) pirmos dalies I plaukimas. 
15.30-16.00 val. Komandinės rungties 3xK-I (estafetė) pirmos dalies II plaukimas. 
2008-09-14 d. 10.10-11.30 val. K-I, K-Im, C-I ir C-2 laivų antros dalies I plaukimas. 
11.30-12.50 val. K-I, K-Im, C-I ir C-2 laivų antros dalies II plaukimas. 
13.00-13.30 val. Komandinės rungties 3xK-I (estafetė) antros dalies I plaukimas. 
13.30-14.00 val. Komandinės rungties 3xK-I (estafetė) antros dalies II plaukimas. 
14.40 Varžybų uždarymas, apdovanojimai. 

   
9. Įskaitinių taškų skaičiavimo sistema: 
 Lietuvos taurės varžybų asmeniniai rezultatai skaičiuojami įvertinant Kauno, 
Vilniaus, Alytaus ir finaliniuose etapuose užimtas vietas pagal pridedamą lentelę. 
Sportininkai surinkę daugiausia taškų atskirose klasėse tampa Lietuvos taurės varžybų 
nugalėtojais. 
 Įskaitiniai taškai skaičiuojami už iškovotas atitinkamas vietas taurės varžybų 
atskiruose etapuose. 
 

 
Užimta vieta 

Skiriama įskaitinių taškų 
A B C 

1. 20 10 6 
2. 16 7 4 
3. 13 5 3 



4. 11 4 2 
5. 9 3 1 
6. 8 2  
7. 7 1  
8. 6   
9. 5   
10. 4   
11. 3   
12. 2   

 
 Pastabos: 

A. Vertinamos individualių rungčių sportininkų varžybose iškovotos vietos, jei laivų 
klasėje dalyvauja 12 ir daugiau sportininkų. 

B. Vertinamos individualių rungčių sportininkų varžybose iškovotos vietos, jei laivų 
klasėje dalyvauja 8- 11 sportininkų.  

      C. Vertinamos individualių rungčių sportininkų varžybose iškovotos vietos, jei laivų 
klasėje dalyvauja 7 ir mažiau sportininkų.   


