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2011 m. sausio m÷n. ____ d.                                                             2011 m. sausio m÷n. 10 d. 

 

2011 metų Vilniaus miesto kanupolo varžybų                                                               

           NUOSTATAI 
           
Tikslas ir uždaviniai:Pl÷toti ir populiarinti kanupolą Vilniuje ir Lietuvoje; 

                                     Ugdyti sportininkų  meistriškumą; 

    Išsiaiškinti komandas ir žaid÷jus, sugebančius tinkamai atstovauti 

Vilnių Lietuvos, Europos, pasaulio ir kituose tarptautiniuose turnyruose; 

                                     Išaiškinti stipriausias U-21, jaunių ir suaugusių komandas. 

 

Data, laikas, vieta:    
 

                                                           III. Varžybų vieta ir laikas 
 

 Vilniaus miesto U-21 kanupolo pirmenyb÷s 

Vykdomos Vilniuje, Lazdynų laisvalaikio centre adr. Erfurto g. 13.                  

2011 sausio m÷n. 30 d. (sekmadienį) 
     7.30 - vadovų pasitarimas 

                  8.00 - varžybų pradžia. 

     13.00 - varžybų pabaiga. 

      13.30 – varžybų uždarymas, apdovanojimai. 

 Vilniaus miesto kanupolo čempionatas  

Vykdomos Vilniuje, Lazdynų laisvalaikio centre adr. Erfurto g. 13.                                     

2010 kovo m÷n 27 d. (sekmadienį) 
                                    7.30 - vadovų pasitarimas 

                  8.00 - varžybų pradžia. 

     13.00 - varžybų pabaiga. 

      13.30 – varžybų uždarymas, apdovanojimai. 

 Viniaus miesto jaunių kanupolo pirmenyb÷s 

 Vykdomos Vilniuje, „Regatos“ kanupolo arenoje. 

 2010 rugpjūčio m÷n. 27d. (šeštadienį) 
 10.30 - vadovų pasitarimas 

                  11.00 - varžybų pradžia. 

       14.00 - varžybų pabaiga. 

       14.30 - varžybų uždarymas, apdovanojimai 

 

Registracija: Išankstin÷ registracija užpildant pridedamas paraiškas vyksta e-mail’u. 

Vilniaus miesto U-21 kanupolo pirmenyb÷s – vilniaus.regata@gmail.com   

Vilniaus miesto kanupolo čempionatas – aurimas.simanavicius@gmail.com 

Vilniaus miesto jaunių kanupolo pirmenyb÷s - vilniaus.regata@gmail.com    

V÷liausias išankstin÷s registracijos terminas likus 5d. iki varžybų pradžios, jeigu kitaip 

nenurodo varžybas vykdanti teis÷jų kolegija. 

Paraiškos tikslinamos likus ne mažiau, kaip 30 min. iki varžybų pradžios. 

Registracijos mokestis nerenkamas. 

Ps: organizatoriai pasilieka galimybę rinkti registracijos mokestį už galimas bazių nuomos 

išlaidas, pranešus nev÷liau, kaip prieš išankstini paraiškų padavimo terminą. 

 



 

  

Dalyviai:  
 
Komanda registruoja 7 žaid÷jus ir 2 teis÷jus. 
Komandos žaid÷jų baidarių viršūs turi būti vienos spalvos. Baidar÷s turi būti su 
apsauginiais bamperiais baidarių priekyje ir gale. 
Komandos žaid÷jai privalo d÷v÷ti vienodos spalvos:  

  1. marškin÷lius; 
 2. liemenes su vienodos spalvos numeriais ant krūtin÷s ir ant nugaros. Numerio dydis 
ant krūtin÷s (min 10cm), ant nugaros (min 22 cm.) 
         3. šalmus su apsaugin÷mis grotel÷mis ir vienodos spalvos numeriu (min 7.5 cm) 
abiejose šalmo pus÷se. 
Už inventoriaus patikrinimo organizavimą prieš turnyro rungtynes atsakingas varžybų vyr. 

teis÷jas.  

Organizatoriai: Vilniaus miesto savivaldyb÷.  

Varžybas vykdo: Vilniaus sporto ir turizmo klubas „Regata“.  

 Vilniaus miesto U-21 kanupolo pirmenybių vyr. teis÷jas – Saulius Mažeikis. 

Vilniaus miesto kanupolo čempionato vyr. teis÷jas – Aurimas Simanavičius. 

Viniaus miesto jaunių kanupolo pirmenyb÷ių vyr. teis÷jas – Saulius Mažeikis. 

Už saugumą atsakingas varžybų vyr. teis÷jas. 

Varžybos vykdomos pagal ICF patvirtintas taisykles. Naudingiausias kiekvienos komandos 

žaid÷jas nustatomas pagal daugiausiai surinktų taškų skaičių. Taškai skriami už imuštą įvartį 

(už vieną įvartį- 1 taškas) ir už rezultatyvų perdavimą (vienas rezultatyvus perdavimas- 1 

taškas).  

Apdovanojimas: Nugal÷tojai apdovanojami Vilniaus miesto savivaldyb÷s įsteigtomis 

taur÷mis, diplomais ir medaliais. 

 Antras ir trečias vietas už÷musių komandų žaid÷jai apdovanojami diplomais ir medaliais. 

Atminimo dovana apdovanojamas naudingiausias kiekvienos komandos žaid÷jas. 

Baudos už reglamento, nuostatų pažeidimus 
Už protesto padavimą imamas vienkartinis 30 lt mokestis. Protestą patenkinus mokestis 

grąžinamas. Protestą svarsto teis÷jų kolegija. 


