
 

 

 
 

2022 METŲ ATVIRŲ VILNIAUS MIESTO                                                                                                                                                                               

BAIDARIŲ IR KANOJŲ SLALOMO ČEMPIONATO, 

MOKSLEIVIŲ LYGOS IR  TAURĖS VARŽYBŲ  

N U O S T A T A I 
 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

Populiarinti baidarių ir kanojų slalomą Lietuvoje ir Vilniuje; 

Plėtoti ryšius su slalomą kultivuojančiais miestais; 

Didinti susidomėjimą Lietuva ir Vilniumi tarp užsieniečių; 

Ugdyti sportininkų meistriškumą; 

Išaiškinti stipriausius sportininkus. 

 

II.  ORGANIZAVIMAS 

 

Čempionatą, moksleivių lygos ir taurės varžybas organizuoja Vilniaus sporto ir turizmo 

klubas “Regata“. Varžybų vyr. teisėjas Simantas Mažeikis tel. +370 610 74084. El. adresas 

vilniaus.regata@gmail.com. Nuostatai paviešinti interneto svetainėje www.regata.lt.  

 

III.   LAIKAS IR VIETA 

 

            2022 metų atviras Vilniaus miesto baidarių ir kanojų slalomo čempionatas vykdomos 

2022 metų balandžio mėn. 09 dieną Grigiškėse, Vokės upėje.   

2022 metų atviros Vilniaus miesto baidarių ir kanojų slalomo moksleivių lygos ir taurės 

varžybos vykdomos 2022 metų spalio mėn. 01 dieną Grigiškėse, Vokės upėje. 

 

IV. VYKDYMAS 

 

        Vilniaus m. čempionatas- individualus.  Vilniaus m. moksleivių lygos ir taurės varžybos 

individualios- komandinės. Plaukimai vykdomi MK1, WK1, MC1 ir WC1 laivų klasėse. 

Varžybos vykdomoss pagal tarptautines baidarių ir kanojų slalomo taisykles, kurias galima rasti 

adresu: https://www.canoeicf.com/sites/default/files/rules_canoe_slalom_2019.pdf . Starto 

eiliškumą nustato teisėjų kolegija. Dalyviai startuoja stiprėjančia tvarka. Dalyviai dėl rimtų 

priežasčių pavėlavę į startą, startuoja to plaukimo pabaigoje. 

 

V.  DALYVIAI 

         

  Minimalus dalyvių skaičius 3 sportininkai  konkrečioje laivų klasėje, ar amžiaus grupėje.  

Jei kurioje nors laivų klasėje, ar amžiaus grupėje nesusirenka minimalus sportininkų skaičius, tai 

likus 1 dienai iki varžybų, rengiant starto protokolą vyriausiojo teisėjo sprendimu, kelios laivų 

klasės gali būti apjungtos į vieną laivų klasę, ar amžiaus grupę. Varžybose gali dalyvauti 

sportininkai be jokių apribojimų, mokantys plaukti, užpildę ir laiku įteikę sekretoriatui laisvos 

formos paraišką nurodant klubo pavadinimą, sportininkų vardus, pavardes, amžiaus grupę, laivų 

klasę (es), kuriose startuos sportininkai, mokyklos, gimnazijos pavadinimą (tik dalyvaujantiems 
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moksleivių lygos varžybose) ir komandos, dalyvaujančios varžybose vadovo, atsakingo už 

sportininkų saugumą ir gelbėjimą pavardę. 

Sportininkai skirstomi į  amžiaus grupes: 

Vilniaus m. čempionatas- U-16, U-18 ir bendra įskaita; 

Vilniaus moksleivių lyga- U-12, U-14, U-16 ir U-18 amžiaus grupės; 

Vilniaus m. taurės varžybos- bendra įskaita.   

Trąsoje sportininkai privalo dėvėti gelbėjimo liemenes ir šalmus. Varžybose leidžiama 

dalyvauti sumokėjus varžybų dalyvio mokestį. Dalyvio mokestis 30 eurų. LBKIF nariams 20 

eurų. Dalyvio mokestį likus ne mažiau 1 dienai iki varžybų  privaloma pervesti į Vilniaus sporto 

ir turizmo klubo „Regata“ atsiskaitomąją sąskaitą. Bankas SEB. Indentifikavimo kodas 

125539768. Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT 04 7044 0600 0154 8243. Dalyvio mokestis 

varžybų vietoje dėl pandemijos nepriimamas. Nepervedusiems starto mokesčio startuoti nebus 

leidžiama.   

Už saugumą vandenyje atsakingi patys sportininkai. Už sportininkų sveikatos būklę, 

gelbėjimą atsakingi sportininkų komandų vadovai.  

Registracija į varžybas vykdoma elektroniniu būdu registruojantis adresu 

vilniaus.regata@gmail.com: 

-į Vilniaus m. čempionatą iki 2022-04-07 d. 20.00 val.; 

-į  Vilniaus moksleivių lygą ir Vilniaus m. taurės varžybas iki 2022-29 d. 20.00 val.   

Į varžybas, kad dalyvis moka plaukti, sveikata konkrečiam sportininkui leidžia dalyvauti 

varžybose, kad komandos vadovas atsakingas už komandos narių saugumą ir gelbėjimą, 

registruoja komandos vadovas paraišką patvirtindamas parašu. 

Varžybų starto, dalyvių maitinimo, nakvynės ir kelionės išlaidas apmoka siunčiančios 

organizacijos arba patys dalyviai. 

Dėl netinkamo teisėjavimo ar kitų priežasčių komandų vadovai gali pateikti protestą. Už 

protesto padavimą imamas vienkartinis 10 Eurų mokestis. Protestas pateikiamas varžybų 

vyriausiajam teisėjui raštu, nuo įvykio praėjus ne daugiau nei 20 minučių. Protestą patenkinus 

mokestis grąžinamas. 

 

VI.  PROGRAMA 

 

Sportininkai startuoja dviejuose kvalifikaciniuose plaukimuose ir finale. Po pirmojo 

kvalifikacinio plaukimo į finalą patenka 1/3 kvalifikaciniams plaukimams registruotų, bet ne 

daugiau kaip 10, sportininkų su geriausiais rezultatais kiekvienoje klasėje.  Po antrojo 

kvalifikacinio plaukimo į finalą patenka dar 1/6 kvalifikaciniams plaukimams registruotų bet ne 

daugiau kaip 5, sportininkų kiekvienoje klasėje. 

 

10.00- 10.30 val. Komandų vadovų susirinkimas. 

11.00- 13.30 val. Kvalifikaciniai plaukimai. 

14.00- 15.00 val. Finalai. 

16.00- Varžybų uždarymas, apdovanojimai. 

 

VII.  APDOVANOJIMAI 

          

  Nugalėtojai ir prizininkai kiekvienoje laivų klasėje ir amžiaus grupėje apdovanojami: 

- Vilniaus m. čempionate ir Vilniaus moksleivių lygos varžybose - medaliais; 

- Vilniaus m. taurės varžybose- taurėmis.  

Jei kurioje nors klasėje keliose amžiaus grupėse prizininkai sutampa, apdovanojama tik 

vyresnė amžiaus grupė.   

 Vilniaus m. taurės varžybos. Komandinėje įskaitoje įskaitiniai taškai klubui 

skaičiuojami už iškovotas atitinkamas vietas taurės varžybose. Įskaitiniai taškai skaičiuojami 

klubo geriausiai pasirodžiusių po du sportininkus kiekvienoje klasėje:  

 



 

 

 

Užimta vieta 
Bendra įskaita 

 MK1 WK1 MC1 WC1 
1. 16 16 16 16 
2. 12 12 12 12 
3. 9 9 9 9 
4. 6 6 6 6 
5. 4 4 4 4 
6. 3 3 3 3 
7. 2 2 2 2 
8. 1 1 1 1 

 

Klubas nugalėtojas ir prizininkai apdovanojami taurėmis, klubų vadovai- dovanomis. 

 

Vilniaus m. moksleivių lygos varžybos. Komandinėje įskaitoje įskaitiniai taškai 

kiekvienai mokyklai skaičiuojami už iškovotas atitinkamas vietas moksleivių lygos varžybose 

kiekvienoje laivų klasėje, kiekvienoje amžiaus grupėje:  

 

Užimta vieta 
U-12, U-14, U-16 ir U-18 amžiaus grupės 

 MK1 WK1 MC1 WC1 
1. 16 16 16 16 
2. 12 12 12 12 
3. 9 9 9 9 
4. 6 6 6 6 
5. 4 4 4 4 
6. 3 3 3 3 
7. 2 2 2 2 
8. 1 1 1 1 

 

Mokykla nugalėtoja apdovanojama atminimo dovana. 

 

Vilniaus sporto ir turizmo 

Klubo „Regata“ pirmininkas                                                                              Saulius Mažeikis 


