PENKTASIS KANUPOLO TURNYRAS SAUSIO 13- ĄJAI,
LAISVĖS GYNĖJŲ DIENAI ATMINTI

NUOSTATAI
Lietuvių tautos ryžtą ir pasiaukojimą parodė 1991 m. sausio 13-osios įvykiai. Apie
žmonių drąsą tomis dienomis galėjai išgirsti iš pačių dalyvių, spaudos, kitų informacijos
priemonių. Laikas bėga. Į užmarštį nugrimzdo kraupūs vaizdai. Prisiminimai grimzta į
praeitį. Didžioji dauguma turnyro dalyvių dar nebuvo gimę.
1. Tikslas ir uždaviniai:
Padėti jaunajai kartai suvokti laisvės kainą, pasirinkti savo gyvenimo idealus.
Vystyti ir populiarinti kanupolą Vilniuje.
Kelti komandų sportinį meistriškumą.
Tobulinti techniką ir taktiką, keistis patirtimi su kitais klubais.
Išaiškinti stipriausias komandas.
Kiekvienoje grupėje nustatyti naudingiausią puolėją.
Kiekvienoje grupėje nustatyti naudingiausią vartininką.
2. Turnyro laikas ir vieta:
Turnyras vykdomas 2016-01-09 d. Lazdynų laisvalaikio centro baseine, Erfurto g.
13, Vilniuje.
Atstovų susirinkimas ir burtų traukimas 19.00 val. pirmo aukšto foje.
Pirmo mačo pradžia 20.00 val.
3. Rengėjai ir vykdymas:
Turnyrą organizuoja Vilniaus sporto ir turizmo klubas „Regata“.
Komandos skirstomos į tris grupes:
1. U-15;
2. Mėgėjų;
3. Lyderių.
U-15 grupėje gali startuoti vaikai gimę 2001 m. ir jaunesni.
Mėgėjų grupėje gali startuoti tik sportininkai, neregistruoti 2015 m. Lietuvos
kanupolo čempionate. Į amžiaus grupes sportininkai neskirstomi.
Lyderių grupėje sportininkams amžiaus ar kvalifikacijos reikalavimai nekeliami.
4. Turnyro dalyviai:
Turnyre gali dalyvauti visi norintys. Sudaryti jungtines klubų komandas draudžiama.
Sportininkams leidžiama dalyvauti pasitikrinus sveikatą. Sportininkas turi mokėti plaukti.
Sportininkas turi būti susipažinęs su saugaus elgesio vandenyje taisyklėmis. Sportininko

sveikata turi leisti jam dalyvauti turnyre. Sportininkas dėl savo sveikatos sutrikimų turi
prisiimti visą atsakomybę. Sportininkas parašu turi patvirtinti, kad dėl savo sveikatos
sutrikimų turnyro organizatoriams pretenzijų neturės. Komandos sudėtis penki- aštuoni
žmonės.
5. Taisyklės.
Varžybos vykdomas pagal tarptautines baidarių ir kanojų irklavimo federacijos
patvirtintas kanupolo taisykles. Visi žaidėjai turi turėti baidares su tos pačios spalvos
deniais, vienodos spalvos gelbėjimosi liemenes, šalmus ir tos pačios spalvos marškinėlius.
Komandos žaidėjai turi būti sunumeruoti nuo 1 iki 99. Numeriai turi būti aiškiai matomi
teisėjams, kurie turi aiškiai individualiai atpažinti kiekvieną žaidėją komandoje. Numeris ant
gelbėjimo liemenės nugaros turi būti mažiausiai 20 cm aukščio. Numerio aukštis gelbėjimo
liemenės priekyje turi būti mažiausiai 10 cm. Šalmai turi būti su grotomis. Kiekvienos
komandos kapitonas turi mūvėti rankovės raištį. Reikalavimams amunicijai gali būti
padarytos išimtys. Padarytos išimtys negali trukdyti teisėjams, priešininkų komandai ir
kenkti sportininkų saugumui. Išimtims turi pritarti mačo vyresnis teisėjas ir priešininkų
komandos kapitonas. Nors vienam nepritarus, išimtis negalės būti pritaikoma.
6. Teisėjai:
Varžybų vyriausias teisėjas Saulius Mažeikis. Varžybų vyriausias sekretorius
Egidijus Grigūnas. Kiekviena komanda deleguoja po vieną aikštės teisėją ir po vieną linijos
teisėją. Teisėjui už darbą mokama nebus. Deleguoti teisėjai gali būti komandos atstovai ar
žaidėjai. Aikštės teisėjai darbo metu privalo vilkėti juodos spalvos trumpomis rankovėmis
maikutę. Ant maikutės turi būti užrašas „Teisėjas“. Jei komandų deleguoti aikštės teisėjai
teisėjų maikučių neturės, jomis aprūpins organizatoriai.
Teisėjų sąstatą sudaro:
- vyriausias teisėjas;
- vyriausias sekretorius;
- laiko teisėjas;
- rezultato teisėjas;
-rezultatyvių perdavimų teisėjas;
- mačo teisėjų brigada, kurią sudaro:
- mačo aikštės vyresnysis teisėjas;
- mačo aikštės teisėjas;
- du linijos teisėjai.
Vyr. teisėjo pareigos:
1. Varžybų surengimas, komandų pakvietimas;
2. Mačų vyresniųjų teisėjų ir aikštės teisėjų paskyrimas;
3. Varžybų pravedimui reikalingo inventoriaus suorganizavimas;
4. Varžybų aikštelės parengimas;
5. Nugalėtojų apdovanojimas;
6. Atsakingas už saugumą;
7. Organizacinių klausimų sprendimas.
Vyr. sekretoriaus pareigos:
1. Paraiškų registravimas;
2. Burtų traukimo suorganizavimas;
3. Varžybų tvarkaraščio sudarymas;
4. Vadovavimas teisėjų brigadai varžybų metu ;
5. Rezultatų suvedimas ir pateikimas.
7. Paraiškos:

Išankstinės paraiškos laisva forma be sportininkų pavardžių pateikiamos el. paštu:
vilniaus.regata@gmail.com iki 2016-01-02 12.00 val. Išankstinės paraiškos reikalingos
apdovanojimų kiekiui nustatyti. Išankstinėse paraiškose turi būti nurodytas komandos
pavadinimas, žaidėjų skaičius, kurioje grupėje registruojama komanda, komandos vadovo
vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys. Vardinės paraiškos pateikiamos turnyro dieną
Erfurto g. 13, Vilniuje 1 aukšto foje 19.00 val. Jei komanda registruojama 1 grupėje,
privaloma pateikti kiekvieno sportininko asmens dokumentą. Nepateikus nors vieno
sportininko asmens dokumento, komanda automatiškai bus registruojama į 2 grupę.
Vardinių paraiškų formos pateikiamos šių nuostatų 1 priede.
8. Priėmimo sąlygos:
Dalyvavimo mokestis komandai- 20 eurų. Mokestį pervesti į Vilniaus sporto ir
turizmo klubo „Regata“ atsiskaitomąją sąskaitą. Įmonės kodas 2553976. A.s. Nr. LT047044
0600 0154 8243 AB SEB bankas. Banko kodas 70440.
Varžybų dalyvių maitinimo, nakvynės ir kelionės išlaidas apmoka
komandiruojančios organizacijos. Baseine reikia laikytis baseino vidaus taisyklių. Baseine
vaikščioti galima tik su specialiu apavu, ar ant batų užmautais maišeliais. Sportininkų
amunicija, įskaitant laivus, turi būti švari ir neteršti baseino vandens.
9. Nugalėtojų nustatymo tvarka:
Nugalėtojai ir prizininkai kiekvienoje grupėje apdovanojami diplomais ir medaliais.
Kiekvienoje grupėje apdovanojami naudingiausi puolėjai ir geriausi vartininkai.
Naudingiausias puolėjas apdovanojamas taure „Naudingiausias puolėjas“. Geriausias
vartininkas apdovanojamas taure „Geriausias vartininkas“.
10. Protestai:
Protestai dėl nuostatų ar tarptautinių taisyklių pažeidimo pateikiami turnyro
vyriausiam teisėjui. Protestai priimami nemokami. Protestai pateikiami per 30 min. po
sužinojimo apie pažeidimą. Proteste privaloma nurodyti taisyklių ar nuostatų pažeidimo
punkto numerį.
Vilniaus sporto ir turizmo klubo „Regata“ pirmininkas Saulius Mažeikis
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Federacija
Name of Federation
Klubas
Name of Club
Komanda
Name of Team
Treneriai, vadovai
Coaches, Team leaders

LBKIF

Data
Date

2016.01.09

Žaidėjai
Players
Žaidėjo Nr.
Player No

Vardas, Pavardė
Name, Surname

Gimimo Esu pasitikrinęs sveikatą. Moku
metai
plaukti. Esu susipažinęs su saugaus
Birthday elgesio vandenyje taisyklėmis. Mano
sveikata man leidžia dalyvauti
turnyre. Dėl savo sveikatos sutrikimų
prisiimu visą atsakomybę. Patvirtinu,
kad dėl savo sveikatos sutrikimų
turnyro organizatoriams pretenzijų
neturėsiu. (parašas)
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Non players

Kvalifikacija
Qualification

Žaidėjai
Players

Kvalifikacija
Qualification

Pastabos
Remarks

Pilnas klubo pavadinimas/ (sutrumpinimas)
Full name of the Club/ (abridgement)
Pilnas klubo adresas
Full adress of the Club

Komandos vadovo parašas
Signature of Team leaders

