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2021 METŲ “VILNIAUS REGATOS” NUOSTATAI 

 
Kviečiame visus Lietuvos irklavimo, sprinto, baidarių ir kanojų slalomo, kanupolo, 

vandens turizmo mėgėjus dalyvauti „Vilniaus Regatoje“. Šis renginys tampa vis masiškesne 

vandens sporto mėgėjų švente, jame aktyviai dalyvauja tiek vilniečiai, tiek sostinės svečiai. 

Renginys skatina aktyvias poilsio formas, ugdo sportiškumą, jaunimo užimtumą. Kviečiame visus 

mėgstančius aktyvų gyvenimą parungtyniauti, pasigrožėti Vilniaus vaizdais Neries vingiuose, bei 

smagiai praleisti pirmąjį rugsėjo šeštadienį. Kviečiame sirgalius palaikyti savo komandas. 

 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 
1. Apjungti Vilniaus ir kitų Lietuvos miestų irkluotojus kartą metuose dalyvauti bendrame 

renginyje. 

2. Įtraukti į plaukimą buvusius sportininkus irkluotojus, bei kelionių mėgėjus. 

3. Nustatyti pajėgiausius Lietuvoje irkluotojus atskirose laivų grupėse. 

4. Organizuoti plaukimą Neries upe Vilniaus miesto gyventojams ir svečiams. 

5. Plėsti ir skatinti aktyvaus laisvalaikio formas vilniečių tarpe. 

6. Stiprinti vilniečių sveikatą. 

7. Atkreipti Vilniaus miesto savivaldybės ir visuomenės dėmesį į neišnaudojamas Neries ir Vilnelės 

upių galimybes aktyviam poilsiui, sporto ir turizmo propogavimui. 

8. Siekti, kad “Vilniaus Regata” taptų visų Lietuvos irkluotojų tradicine švente. 

 

II. LAIKAS IR VIETA 

 
„Vilniaus Regata” vykdoma 2021 m. rugsėjo mėn. 04 d. Vilniuje, Neries upėje. 

Startas: Valakampių II pliaže 12.00 val. 

Dalyvių registracija ir duomenų tikslinimas starto vietoje nuo 9.00 val. iki 11.30 val. 

Finišas: ties Žvėryno-Vingio parko pėsčiųju tiltu apie 13.00- 15.00 val. 

Apdovanojimai 15.00-16.00 val. Atstumas- 10 kilometrų. 

 

III. VYKDYMAS IR ORGANIZAVIMAS ORGANIZAVIMAS 

 
1. Vykdytojas Vilniaus sporto ir turizmo klubas „Regata“. Praktiškai renginį vykdo teisėjų brigada. 

Vyriausias teisėjas Saulius Mažeikis (tel. 8 686 00298).  

2. Nugalėtojai nustatomi asmeninėje įskaitoje. 

2.1. Nugalėtojai nustatomi kiekvienoje iš 37 laivų grupėje.  

2.2. Nugalėtojai nustatomi eilės tvarka, pagal trumpiausią trąsoje sugaištą laiką.  



3. Starto mokestis. 

3.1. Starto mokesčio vaikams iki 5 metų nėra.  

3.2. Starto mokestis vienam dalyviui, užsiregistravusiam internetu adresu: www.regata.lt  ir už 

startą sumokėjus internetu iki 2021-09-02 d. 22.00 val.- 5,00 eurai.  

3.3. Starto mokestis vietoje, nepriimamas. 

4. Registruotis starto vietoje negalima. Vienam laivui pildoma viena laivo kapitono paraiška. Laivo 

kapitono paraišką teikia laivo kapitonas. Mokėjimą plaukti, susipažinimą su saugaus elgesio ant 

vandens taisyklių reikalavimais, atsakomybę dėl savo ir ekipažo sveikatos patvirtina  laivo 

kapitonas teikdamas elektroninę paraišką. Užsiregistravę internetu, tuo pačiu elektroniniu adresu, 

gaus patvirtinimą apie registraciją ir bus pranešta apie suteiktą starto numerį.  

5. Laivo kapitono paraiškoje turi būti atžyma apie laivo grupę. Ši atžyma turi būti patvirtinta 

techninės komisijos starto vietoje. 

6. Dalyvių patikra prieš startą pradedama 2021-09-04 d. 9.00 val. 

7. Registruojantis internetu plaukimui galima nemokamai užsisakyti dvivietę baidarę.(registracijos 

formoje nepamirškite uždėti varnelės „Rezervuoti“). Užsisakę laivą, jį rasite starte, o finišavę, jį 

priduosite organizatoriams. Baidarės užsakymas patvirtinamas gavus ekipažo mokestį už startą. Po 

internetinės paraiškos pateikimo nesumokėjus starto mokesčio per 2 dienas, baidarės rezervacija 

atšaukiama. Nemokamai užsakomų baidarių skaičius ribotas. Rezervavus visas baidares, baidarių 

rezervacija nutraukiama. 

 

IV. DALYVIAI 

 
1. „Vilniaus Regatoje” gali dalyvauti Lietuvos ir užsienio šalių piliečiai be jokio apribojimo. 

2. Į amžiaus grupes dalyviai neskirstomi. 

3. Dalyviai privalo mokėti plaukti, būti susipažinę su saugaus elgesio ant vandens taisyklių 

reikalavimais. Už savo sveikatą ir saugumą vandenyje atsako patys dalyviai. Tai patvirtina 

ekipažo kapitonas teikdamas paraišką. 

4. Dalyviai privalo nedelsiant suteikti pagalbą avariją patyrusio laivo įgulai. 

5. Visi dalyviai privalo dėvėti gelbėjimo liemenes. Laivo kapitonas paraiškoje patvirtina, kad laivas 

yra techniškai tvarkingas, o dalyviai nuo starto iki finišo dėvės tvarkingai užsegtas gelbėjimo 

liemenes. 

6. Finišavę dalyviai grąžina finišo teisėjui starto numerius. 

 

V. LAIVŲ KLASĖS 

 
1. Akademiniai laivai- aštuonvietės (vyrai); 

2. Akademiniai laivai- aštuonvietės (moterys); 

3. Akademiniai laivai- keturvietės pavienės be vairininko (vyrai); 

4. Akademiniai laivai- keturvietės pavienės be vairininko (moterys); 

5. Akademiniai laivai- keturvietės porinės be vairininko (vyrai); 

6. Akademiniai laivai- keturvietės porinės be vairininko (vyrai); 

7. Akademiniai laivai- dvivietės pavienės be vairininko(vyrai); 

8. Akademiniai laivai- dvivietės pavienės be vairininko (moterys); 

9. Akademiniai laivai- dvivietės porinės be vairininko (vyrai); 

10. Akademiniai laivai- dvivietės porinės be vairininko (moterys); 

11. Akademiniai laivai- vienvietės (vyrai); 

12. Akademiniai laivai- vienvietės (moterys); 

13. Sprinto baidarės K-I (vyrai). Baidarių ilgis nuo 5,00 m. iki 5,20 m.; 

14. Sprinto baidarės K-I (moterys). Baidarių ilgis nuo 5,00 m. iki 5,20 m.;  

15. Sprinto baidarės K-2 (vyrai). Baidarių ilgis nuo 6,00 m. iki 6,50 m.; 

16. Sprinto baidarės K-2 (moterys). Baidarių ilgis nuo 6,00 m. iki 6,50 m.; 

17. Sprinto baidarės K-4 (vyrai). Baidarių ilgis iki 11,00 m.; 

18. Sprinto baidarės K-4 (moterys). Baidarių ilgis iki 11,00 m.; 

http://www.regata.lt/


19. Turistinės ir kitos vienvietės baidarės B-I (vyrai). Baidarių ilgis iki nuo 3,75 m. iki 5,00 m.; 

20. Turistinės ir kitos vienvietės baidarės B-I (moterys). Baidarių ilgis nuo 3,75 m. iki 5,00 m.; 

21. Turistinės dviejų ir daugiau vietų baidarės B-2 (vyrai). Baidarių ilgis iki 6,00 m.; 

22. Turistinės dviejų ir daugiau vietų baidarės baidarės B-2 (moterys). Baidarių ilgis iki 6,00 m.; 

23. Turistinės dviejų ir daugiau vietų baidarės baidarės B-2 (mišrūs). Baidarių ilgis iki 6,00 m.; 

24. Pripučiamos baidarės be korpuso (nepriklausomai nuo ilgio, vietų skaičiaus- vyrai, moterys, 

mišrūs); 

25. Slalomo ir kitos vienvietės baidarės iki 3,75 m. K-I (vyrai); 

26. Slalomo ir kitos vienvietės baidarės iki 3,75 m. K-Im (moterys); 

27. Kanupolo baidarės (vyrai, moterys); 

28. Sprinto kanojos C-I (vyrai). Kanojų ilgis nuo 5,00 m. iki 5,20 m.; 

29. Sprinto kanojos C-2 (vyrai). Kanojų ilgis nuo 6,00 m. iki 6,50 m.;  

30. Slalomo kanojos C-I (vyrai, moterys); 

31. Slalomo kanojos C-2 (vyrai, moterys, mišrūs); 

32. Turistinės kanojos TC (nepriklausomai nuo vietų skaičiaus- vyrai, moterys, mišrūs). Visi 

komandos nariai privalo irkluoti kanojiniais irklais. Priešingu atveju ekipažas bus perregistruotas į 

baidarių klasę; 

33. Katamaranai (nepriklausomai nuo vietų skaičiaus- vyrai, moterys, mišrūs); 

34. Visų konstrukcijų plaustai (nepriklausomai nuo vietų skaičiaus- vyrai, moterys, mišrūs); 

35. Visų konstrukcijų valtys, kitos plaukimo priemonės varomos irklais (nepriklausomai nuo vietų 

skaičiaus- vyrai, moterys, mišrūs); 

36. Irklentės (vyrai); 

37. Irklentės (moterys). 

 

VI. VYKDYMAS 

 
1. Varžybos vykdomos vienu plaukimu. 

2. Starto eiliškumas ir tvarka. 

2.1. Akademiniai laivai, sprinto baidarės ir kanojos, slalominiai laivai ir kanupolinės 

baidarės startuoja grupėmis nuo vandens. 

2.2. Katamaranai, plaustai, valtys ir kitos plaukimo priemonės varomos irklais– nuo vandens 

ties kranto linija. 

2.3. Turistinės baidarės, kanojos ir irklentės- nuo krante ęsančios starto linijos. 

3. Finišo tvarka. 

3.1. Finišuojantis ekipažas privalo kirsti finišo liniją ęsančią tarp dviejų baltai- žalių kabančių 

kartelių, ties dešiniu upės krantu. 

3.2. Finišuojančio ekipažo kapitonas privalo garsiai teisėjams pasakyti savo starto numerį. 

3.3. Dalyvių, finšuojančių su blogai matomais starto numeriais, ar visai be numerių, plaukimo 

laikas nebus fiksuojamas. 

3.4. Kontrolinis laikas 3,0 val. Praėjus trims valandoms nuo starto, finišo teisėjai nustoja 

fiksuoti finišuojančių dalyvių laiką. 

 

VII. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS, JŲ APDOVANOJIMAI IR 

RĖMĖJŲ PRIZŲ ĮTEIKIMAS 

 
1. Nugalėtojai nustatomi kiekvienoje laivų grupėje pagal geriausią 

laiką įveikiant distanciją. 

2. Nugalėtojai apdovanojami diplomais ir atminimo dovanomis. Antros ir žemesnės vietos 

laimėtojai- diplomais.  

3. Jauniausiems plaukimo dalyviams, įveikusiems visą trąsą, bus įteikti specialūs prizai. 

4. Visi rėmėjų įsteigti prizai finišavusiems dalyviams paskirstomi burtų keliu. 


