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2011 METŲ “VILNIAUS REGATOS” NUOSTATAI 

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

vandens turizmo m÷g÷jus dalyvauti vienuoliktoje „Vilniaus Regatoje“. Šis renginys tampa vis 
masiškesne vandens sporto m÷g÷jų švente, jame aktyviai dalyvauja tiek vilniečiai, tiek sostin÷s 
svečiai. Renginys skatina aktyvias poilsio formas, ugdo sportiškumą, jaunimo užimtumą. 
Kviečiame visus m÷gstančius aktyvų gyvenimą parungtyniauti, pasigrož÷ti Vilniaus vaizdais Neries 
vingiuose, bei smagiai praleisti pirmąjį rugs÷jo šeštadienį. Taip pat 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 m÷g÷jus. 
3. Nustatyti paj÷giausius Lietuvoje irkluotojus atskirose laivų grup÷se. 
4. Organizuoti plaukimą Neries upe Vilniaus miesto gyventojams ir svečiams. 
5. Pl÷sti ir skatinti aktyvaus laisvalaikio formas vilniečių tarpe. 
6. Stiprinti vilniečių sveikatą. 
7. Atkreipti Vilniaus miesto savivaldyb÷s ir visuomen÷s d÷mesį į neišnaudojamas Neries ir Vilnel÷s 
upių galimybes aktyviam poilsiui, sporto ir turizmo propogavimui. 
8. Siekti, kad “Vilniaus Regata” taptų visų Lietuvos irkluotojų tradicine švente. 

 
II. LAIKAS IR VIETA 

 
Vienuoliktoji “Vilniaus Regata” vykdoma 2011 m. rugs÷jo m÷n. 03 d. Vilniuje, Neries up÷je. 
Startas: Valakampių II pliaže 12.00 val. 
Dalyvių registracija ir duomenų tikslinimas starto vietoje nuo 9.00 val. iki 11.30 val. 
Finišas: ties Žv÷ryno-Vingio parko p÷sčiųju tiltu apie 13.00- 15.00 val. 
Apdovanojimai 15.00-16.00 val. Atstumas- 10 kilometrų. 

 
III. VYKDYMAS IR ORGANIZAVIMAS ORGANIZAVIMAS 

 
1. Renginį organizuoja Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijos Kultūros, sporto ir turizmo 
departamento Kūno kultūros ir sporto skyrius. Vykdytojai Vilniaus sporto ir turizmo klubas 
„Regata“ ir UAB „Robinzonada“. Praktiškai renginį vykdo teis÷jų brigada. Vyriausias teis÷jas 
Saulius Mažeikis (tel.8 686 00298). Techninis vadovas Linas Samaška (tel. 8 65 84870). 
2. Nugal÷tojai nustatomi asmenin÷je įskaitoje. 
2.1. Nugal÷tojai nustatomi kiekvienoje iš 35 laivų grup÷je.  
2.2. Nugal÷tojai nustatomi eil÷s tvarka, pagal trumpiausią trąsoje sugaištą laiką.  
3. Starto mokestis. 



3.1. Starto mokestis vienam dalyviui, kurio amžius iki 18 metų, atsiuntusiam užpildytą paraišką 
(priedas Nr. 1) adresu: vilniaus.regata@gmail.com iki 2011-09-01 d. 22.00 val.- 5,00 Lt.  
3.2. Starto mokestis vienam dalyviui, asmenin÷je įskaitoje, kurio amžius 18 metų ir daugiau, 
atsiuntusiam užpildytą paraišką (priedas Nr. 1) adresu: vilniaus.regata@gmail.com iki 2011-09-01 
d. 22.00 val.- 10,00 Lt. 
3.3. Starto mokestis vienam dalyviui, kurio amžius iki 18 metų, pateikusiam paraišką registruotis iki 
2011-09-03 10.30 val.- 10,00 Lt. 
3.4. Starto mokestis vienam dalyviui, kurio amžius 18 metų ir daugiau, pateikusiam paraišką 
registruotis iki 2011-09-03 10.30 val.- 20,00 Lt. 
3.5. Starto mokestis vienam dalyviui, kurio amžius iki 18 metų, patekusiam paraišką registruotis po 
2011-09-03 10.30 val.- 20,00 Lt. 
3.6. Starto mokestis vienam dalyviui, kurio amžius 18 metų ir daugiau, pateikusiam paraišką 
registruotis po 2011-09-03 10.30 val.- 40,00 Lt. 
4. Dalyviai pateikia sekretoriatui paraiškas dalyvauti renginyje. Paraiškos blanką rasite starto 
vietoje, arba atsispausdinkite iš šių nuostatų priedo.Vienam laivui pildoma viena paraiška. Paraišką 
pasirašo laivo kapitonas. Mok÷jimą plaukti, susipažinimą su saugaus elgesio ant vandens taisyklių 
reikalavimais kiekvienas laive plaukiantis asmuo patvirtina parašu dalyvio paraiškoje. 
Užsiregistravę internetu pasirašys starto vietoje. Užsiregistravę internetu, tuo pačiu elektroniniu 
adresu, gaus patvirtinimą apie paraiškos gavimą ir bus pranešta apie suteiktą starto numerį.  
5. Paraiškoje turi būti atžyma apie laivo grupę. Ši atžyma turi būti patvirtinta technin÷s komisijos. 
6. Dalyvių registracija pradedama 9.00 val. 
 

IV. DALYVIAI 
 
1. „Vilniaus Regatoje” gali dalyvauti Lietuvos ir užsienio šalių piliečiai be jokio apribojimo. 
2. Į amžiaus grupes dalyviai neskirstomi. 
3. Dalyviai privalo mok÷ti plaukti, būti susipažinę su saugaus elgesio ant vandens taisyklių 
reikalavimais ir tai patvirtinti parašu dalyvio paraiškoje. 
4. Dalyviai privalo nedelsiant suteikti pagalbą avariją patyrusio laivo įgulai. 
5. Visi dalyviai privalo d÷v÷ti gelb÷jimo liemenes. Laivo kapitonas parašu patvirtina, kad laivas yra 
techniškai tvarkingas, o dalyviai nuo starto iki finišo d÷v÷s tvarkingai užsegtas gelb÷jimo liemenes. 
6. Finišavę dalyviai grąžina finišo teis÷jui starto numerius. 
 

V. LAIVŲ KLASöS 
 

1. Akademiniai laivai- aštuonviet÷s (vyrai); 
2. Akademiniai laivai- aštuonviet÷s (moterys); 
3. Akademiniai laivai- keturviet÷s pavien÷s be vairininko (vyrai); 
4. Akademiniai laivai- keturviet÷s pavien÷s be vairininko (moterys); 
5. Akademiniai laivai- keturviet÷s porin÷s be vairininko (vyrai); 
6. Akademiniai laivai- keturviet÷s porin÷s be vairininko (vyrai); 
7. Akademiniai laivai- dviviet÷s pavien÷s be vairininko(vyrai); 
8. Akademiniai laivai- dviviet÷s pavien÷s be vairininko (moterys); 
9. Akademiniai laivai- dviviet÷s porin÷s be vairininko (vyrai); 
10. Akademiniai laivai- dviviet÷s porin÷s be vairininko (moterys); 
11. Akademiniai laivai- vienviet÷s (vyrai); 
12. Akademiniai laivai- vienviet÷s (moterys); 
13. Sprinto baidar÷s K-I (vyrai). Baidarių ilgis virš 5,00 m.; 
14. Sprinto baidar÷s K-I (moterys). Baidarių ilgis virš 5,00 m.;  



15. Sprinto baidar÷s K-2 (vyrai). Baidarių ilgis virš 6,00 m.; 
16. Sprinto baidar÷s K-2 (moterys). Baidarių ilgis virš 6,00 m.; 
17. Sprinto baidar÷s K-4 (vyrai); 
18. Sprinto baidar÷s K-4 (moterys); 
19. Turistin÷s ir kitos vienviet÷s baidar÷s B-I (vyrai). Baidarių ilgis iki nuo 3,75 m. iki 5,00 m.; 
20. Turistin÷s ir kitos vienviet÷s baidar÷s B-I (moterys). Baidarių ilgis nuo 3,75 m. iki 5,00 m.; 
21. Turistin÷s dviejų ir daugiau vietų baidar÷s B-2 (vyrai). Baidarių ilgis iki 6,00 m.; 
22. Turistin÷s dviejų ir daugiau vietų baidar÷s baidar÷s B-2 (moterys). Baidarių ilgis iki 6,00 m.; 
23. Turistin÷s dviejų ir daugiau vietų baidar÷s baidar÷s B-2 (mišrūs). Baidarių ilgis iki 6,00 m.; 
24. Pripučiamos baidar÷s be korpuso (nepriklausomai nuo ilgio, vietų skaičiaus- vyrai, moterys, 
mišrūs); 
25. Slalomin÷s ir kitos vienviet÷s baidar÷s iki 3,75 m. K-I (vyrai); 
26. Slalomin÷s ir kitos baidar÷s iki 3,75 m. K-Im (moterys); 
27. Kanupolin÷s baidar÷s (vyrai, moterys); 
28. Sprinto kanojos C-I (vyrai). Kanojų ilgis virš 5,00 m.; 
29. Sprinto kanojos C-2 (vyrai). Kanojų ilgis virš 6,00 m.;  
30. Slalomin÷s kanojos C-I (vyrai, moterys); 
31. Slalomin÷s kanojos C-2 (vyrai, moterys, mišrūs); 
32. Turistin÷s kanojos TC (nepriklausomai nuo vietų skaičiaus- vyrai, moterys, mišrūs); 
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 priemon÷s varomos irklais (nepriklausomai nuo vietų 
skaičiaus- vyrai, moterys, mišrūs); 

 
VI. VYKDYMAS 

 
1. Varžybos vykdomos vienu plaukimu. 
2. Starto eiliškumas ir tvarka. 
2.1. Akademiniai laivai, sprinto baidar÷s ir kanojos, slalominiai laivai ir kanupolin÷s 
baidar÷s startuoja grup÷mis nuo vandens. 
2.2. Katamaranai, plaustai, valtys ir kitos plaukimo priemon÷s varomos irklais– nuo vandens 
ties kranto linija. 
2.3. Turistin÷s baidar÷s ir kanojos- 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 up÷s krantu. 
3.2. Finišuojančio ekipažo kapitonas privalo garsiai teis÷jams 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 4 val. Pra÷jus keturioms valandoms nuo starto, finišo teis÷jai nustoja 
fiksuoti finišuojančių dalyvių laiką. 

 
VII. NUGALöTOJŲ NUSTATYMAS, JŲ APDOVANOJIMAI IR 

RöMöJŲ PRIZŲ ĮTEIKIMAS 
 

1. Nugal÷tojai nustatomi kiekvienoje laivų grup÷je pagal geriausią 
laiką įveikiant distanciją. 
2. Nugal÷tojai apdovanojami Vilniaus miesto savivaldyb÷s diplomais ir atminimo taur÷mis. Antros 
ir žemesn÷s vietos laim÷tojai- diplomais.  



3. Jauniausiems plaukimo dalyviams, įveikusiems visą trąsą, bus įteikti specialūs prizai. 
4. Visi r÷m÷jų įsteigti prizai finišavusiems dalyviams paskirstomi burtų keliu. 
 
Pridedama: 

1. Kapitono paraiška dalyvauti renginyje. 



Priedas nr. 1 

 
                                                                                                        LAIVO KAPITONO PARAIŠKA 

Starto Nr........                                                                                                     VILNIUS, 2011 m. 09 m÷n. 03 d. 

VARDAS           Mob. Tel. Nr.          

PAVARDö                 Gimimo m.     

Klubas           Miestas          

El. adresas                          

Prašau leisti dalyvauti Jūsų organizuojamame renginyje “Vilniaus regata”. 

Laivo klas÷ (parašyti skaičių nuo 1 iki 35 

iš laivų klasių lentel÷s): 

 

 

 

..................... 

Technin÷s komisijos atžyma d÷l laivo patikrinimo 

 

 
 

Atžyma apie sumok÷tą starto mokestį  

 

Ekipažo narių 

skaičius……………….. 

Kapitono 

parašas…………....………............

...... 

 

 

LAIVO EKIPAŽO NARIO ANKETA- PATVIRTINIMAS 

VILNIUS, 2011 m. 09 m÷n. 03 d. 

VARDAS           Mob. Tel. Nr.          

PAVARDö                 Gimimo m.     

El. adresas                         

Aš patvirtinu, kad moku plaukti, plaukimo metu būsiu užsid÷jęs gelb÷jimo liemenę, esu susipažinęs su saugaus elgesio vandenyje taisykl÷mis, mano sveikata leidžia 

dalyvauti renginyje. Sutrikus sveikatai, organizatoriams pretenzijų netur÷siu. Aš suteiksiu pagalbą šalia esančiam, į nelaimę patekusiam ekipažui. 

 

Dalyvio parašas…………………………………………… 

 

Aš patvirtinu, kad: 

-moku plaukti, esu susipažinęs su saugaus elgesio vandenyje taisykl÷mis; 

-mano sveikata leidžia dalyvauti renginyje; 

-sutrikus sveikatai, organizatoriams pretenzijų netur÷siu;               

        -mano vadovaujama plaukimo priemon÷ turi neskęstamumo priemones, plaukimo metu būsiu užsid÷jęs 

gelb÷jimo liemenę, mano ekipažas suteiks pagalbą šalia ęsančiam, į nelaimę patekusiam ekipažui. 


