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2015 METŲ LIETUVOS KANUPOLO VARŽYBŲ
NUOSTATAI
I. Tikslas ir uždaviniai
1. Plėtoti ir populiarinti kanupolą Lietuvoje.
2. Ugdyti sportininkų meistriškumą.
3. Išsiaiškinti komandas ir žaidėjus, sugebančius tinkamai atstovauti Lietuvai Europos,
turnyruose.
4. Išaiškinti stipriausias jaunučių, jaunių, U-21 ir suaugusiųjų komandas.
II. Rengėjai ir vykdymas
5. Varžybas organizuoja - Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacija (toliau - LBKIF).
Varžybas vykdo paskirtos teisėjų kolegijos.
6. Kanupolo Lietuvos čempionatą vykdo Kauno „Regesos“ klubas. Vyriausias teisėjas E.
Radavičius. Vyriausias sekretorius T. Gailiūnas. Išankstinė registracija vyksta el. paštu:
egis.regesa@gmail.com.
7. Kanupolo Lietuvos U-21 čempionatą vykdo Trakų kūno kultūros ir sporto centras (toliau –
Trakų KKSC). Vyriausia teisėja R. Kudabienė. Išankstinė registracija vyksta el. paštu:
rasakudabiene@gmail.com
8. Kanupolo Lietuvos jaunių čempionatą vykdo Trakų KKSC. Vyriausia teisėja R. Kudabienė.
Išankstinė registracija vyksta el. paštu: rasakudabiene@gmail.com
9. Kanupolo Lietuvos jaunučių čempionatą vykdo Trakų KKSC. Vyriausia teisėja Rasa
Kudabienė. Išankstinė registracija vyksta el. paštu: rasakudabiene@gmail.com
10. Teisėjų kolegiją sudaro vyriausias teisėjas ir vyriausias sekretorius.
11. Varžybos vykdomos pagal ICF patvirtintas taisykles. Mačų vyriausieji teisėjai prieš
prasidedant kiekvienam mačui privalo vizualiai patikrinti kiekvienos komandos ekipiruotę.
III. Varžybų dalyviai
12. Komandos burtu keliu skirstomos į eilę. Burtai traukiami čempionato metu. Komandos
žaidžia tarpusavyje. Žaidžiama pirma su antra, trečia su ketvirta ir t. t. Mačams teisėjauja
nežaidžiančių komandų skirtingi teisėjai.
13. Čempionatų dalyviai: miestų, klubų, sporto mokyklų, ar sporto centrų komandos.
14. Lietuvos jaunių kanupolo čempionate komandoms atstovauja žaidėjai ne vyresni, kaip
1997 m. gimimo.
15. Lietuvos jaunučių kanupolo čempionate komandoms atstovauja žaidėjai ne vyresni, kaip
1999 m. gimimo.
16. Lietuvos U-21 kanupolo čempionate komandoms atstovauja žaidėjai ne vyresni, kaip
1994 m. gimimo.
17. Komanda registruoja 5-8 žaidėjus ir 1- 2 aikštės teisėjus.
IV. Paraiškos
18. Komandų registracija vyksta el. paštu varžybų vyr. teisėjui. Išankstinė ir vardinė paraiška
pateikiama el. paštu likus 10 dienų iki čempionato pradžios.
19. Paraiškų originalai, gydytojų pažymos ir atžymos apie mokėjimą plaukti teikiamos varžybų
vyr. teisėjui varžybų vietoje likus ne mažiau, kaip 1 val. iki varžybų pradžios. Paraiškos gali
būti tikslinamos likus ne mažiau, kaip 1 val. iki varžybų pradžios.

V. Finansinės sąlygos
20. Varžybų dalyvių maitinimo, nakvynės ir kelionės išlaidas apmoka juos komandiruojanti
organizacija.
21. Registracijos starto mokestis komandai- 10 eurų. Mokestį galima sumokėti iš karto už kelis
tais metais federacijos vykdomus čempionatus.
22. Starto mokestį komanda gali sumokėti į LBKIF sąskaitą AB DNB banke sąskaitą LT73
4010 0495 0107 6027.
VI. Apdovanojimai
23. Lietuvos suaugusiųjų čempionate (2015-06-24) prizines vietas užėmusių komandų žaidėjai
apdovanojami LBKIF įsteigtomis taurėmis ir medaliais, skirti 130 metų irklavimui Lietuvoje
paminėti, apdovanojimus vykdo LBKIF.
24. Kituose varžybose prizines vietas užėmusių komandų žaidėjai apdovanojami Kanupolo
komiteto įsteigtais diplomais ir medaliais. Geriausi kiekvienos komandos žaidėjai ir geriausias
turnyro žaidėjas apdovanojamas įsteigtomis taurėmis.
V. Varžybų programa
LIETUVOS ČEMPIONATAS
2015 m. Lietuvos kanupolo čempionatas vykdomas Kaune, 2015 m. birželio 24 d. (2015-0624).
Varžybų programa:
Komandų atvykimas 2015-06-24 iki 10.00 val.
10.00-10.30 val. burtų traukimas.
Varžybų pradžia 11.00 val.
LIETUVOS JAUNIŲ ČEMPIONATAS
2015 m. Lietuvos jaunių čempionatas vykdomas Trakuose, Galvės ežere, 2015 m. liepos 11 d.
(2015-07-11).
Varžybų programa:
Komandų atvykimas 2015-07-11 iki 10.00 val.
10.00-10.30 val. burtų traukimas.
Varžybų pradžia 11.00 val.
LIETUVOS U-21 ČEMPIONATAS
2015 m. Lietuvos kanupolo U-21 čempionatas vykdomas Trakuose, Galvės ežere, 2015 m.
liepos 12 d. (2015-07-12).
Varžybų programa:
Komandų atvykimas 2015-07-12 iki 10.00 val.
10.00-10.30 val. burtų traukimas.
Varžybų pradžia 11.00 val.
LIETUVOS JAUNUČIŲ ČEMPIONATAS
2015 m. Lietuvos jaunučių čempionatas vykdomas Trakuose, Galvės ežere, 2015 m. liepos 18
d. (2015-07-18).

Komandų atvykimas 2015-07-18 iki 10.00 val.
10.00-10.30 val. burtų traukimas.
Varžybų pradžia 11.00 val.
VI. BAUDOS UŽ REGLAMENTO, NUOSTATŲ PAŽEIDIMUS
25. Už protesto padavimą imamas vienkartinis 10 eurų mokestis. Protestą patenkinus mokestis
grąžinamas. Protestą svarsto čempionatų teisėjų kolegija.
____________________________________________________

