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1. Tikslas ir uždaviniai: 

Plėtoti populiarinti baidarių ir kanojų slalomą Lietuvoje. Ugdyti sportininkų meistriškumą. Rengti 

aukštos klasės irkluotojus, galinčius atstovauti Lietuvos respubliką Pasaulio, Europos čempionatuose, 

Pasaulio taurių ir kitose tarptautinėse varžybose. Išaiškinti stipriausius sportininkus ir komandas. 

2. Rengėjai ir vykdymas 

Varžybas organizuoja Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacija. Varžybas vykdo teisėjų 

kolegija. Varžybų vyriausias teisėjas Eidris Karevičius, varžybų vyriausias sekretorius  Tadas 

Gailiūnas. 

Varžybose dalyvaujantys sporto klubai varžybų vykdymui deleguoja: 

 Lietuvos čempionatui ir Lietuvos taurės varžyboms - po tris teisėjus, 

 Lietuvos jaunių jaunučių ir vaikų čempionatui – po du teisėjus. 

3. Varžybų dalyviai: 

Varžybose kviečiami dalyvauti sporto klubai ir atskiri sportininkai. Sportininkams leidžiama dalyvauti 

pasitikrinus sveikatą, dėvint gelbėjimo liemenę ir šalmą. Už saugumą vandenyje atsakingi patys 

sportininkai. Už sportininkų gelbėjimą atsakingi komandų vadovai.  

Varžybos asmeninės-komandinės. Jos vykdomos asmeninėse rungtyse laivų klasėse: K-1v, K-1m, C-

1v, C-1m, C-2 ir komandinėje rungtyje 3x1 klasėje.  Minimalus dalyvių skaičius 3 sportininkai 

asmeninėse rungtyse, ar 3 komandos komandinėje rungtyje, iš ne mažiau kaip 2 skirtingų klubų.  Jei 

kurioje nors asmeninėje rungtyje nesusirenka minimalus dalyvių skaičius, tai vyriausiojo teisėjo 

sprendimu, kelios laivų klasės gali būti apjungtos į vieną bendrą rungtį. Varžybos vykdomos pagal 

tarptautines baidarių ir kanojų slalomo taisykles. Starto eiliškumą nustato teisėjų kolegija. Dalyviai 

startuoja stiprėjančia tvarka. Dalyviai dėl rimtų priežasčių pavėlavę į startą, startuoja to plaukimo 

pabaigoje. 

4. Paraiškos. 

Paraiškos, nurodant sportininko vardą, pavardę, gimimo metus, laivo klasę, komandą ir miestą, 

pateikiamos ne vėliau kaip 3 d. iki nurodyto varžybų starto el. paštu e.karevicius@gmail.com.  

Patikslinančios paraiškos gali būti pateikiamos varžybų vyriausiam sekretoriui varžybų vietoje 1 val. 

iki starto. 

 

5. Finansinės sąlygos: 

Varžybų dalyvio mokestis: federacijos nariams 5 Lt., ne federacijos nariams 10 Lt. 

mailto:e.karevicius@gmail.com


Varžybų dalyvių maitinimo, nakvynės ir kelionės išlaidas apmoka komandiruojančios organizacijos 

arba patys dalyviai. 

Pagrindinių teisėjų nakvynės ir maitinimo išlaidas apmoka LBKIF. 

Už protesto padavimą imamas vienkartinis 30 Lt mokestis. Protestą patenkinus mokestis grąžinamas. 

 

6. Nugalėtojų nustatymas: 

Lietuvos čempionate asmeninėse rungtyse dalyviai startuoja kvalifikaciniuose plaukimuose, pusfinalyje 

ir finale. Vykdomi du kvalifikaciniai plaukimai. Po kvalifikacinių plaukimų iš dviejų rezultatų imamas 

geresnis. Į pusfinalį patenka 50% rungtyje geriausius rezultatus pusfinalyje pasiekusių sportininkų. Jei 

dalyvauja nelyginis sportininkų skaičius - galioja taisyklė 50% +1.  Pusfinalio plaukimai vykdomi 

pakeistoje trasoje.  Vykdomas vienas pusfinalio plaukimas. Į finalinį plaukimą patenka 10 geriausius 

rezultatus pusfinalyje pasiekę sportininkų. Jei po kvalifikacinių plaukimų lieka 10 ar mažiau 

sportininkų, pusfinalyje paskutinę vietą užėmęs sportininkas į finalą nepatenka, bet jei pusfinalyje 

plaukia 2 sportininkai, į finalą patenka abu. Nugalėtojai nustatomi pagal rezultatą finaliniame 

plaukime.  Komandinės rungties 3x1 vietos nustatomos vertinant geresnį rezultatą iš  dviejų plaukimų. 

Lietuvos jaunių čempionate vykdomi du kvalifikaciniai plaukimai. Vietos asmeninėse ir komandinėje 

rungtyse nustatomos pagal geresnį sportininko ar komandos rezultatą. 

Lietuvos taurės varžybose asmeninėse rungtyse dalyviai startuoja kvalifikaciniuose plaukimuose, 

pusfinalyje ir finale. Vykdomi du kvalifikaciniai plaukimai. Po kvalifikacinių plaukimų iš dviejų 

rezultatų imamas geresnis. Į pusfinalį patenka 50% rungtyje geriausius rezultatus pusfinalyje 

pasiekusių sportininkų. Jei dalyvauja nelyginis sportininkų skaičius - galioja taisyklė 50% +1.  

Pusfinalio plaukimai vykdomi pakeistoje trasoje.  Vykdomas vienas pusfinalio plaukimas. Į finalą 

patenka 50% (galioja taisyklė 50% +1) geriausių bet ne mažiau kaip 2 sportininkai.   

 

7. Vieta ir laikas: 

7.1. Lietuvos baidarių ir kanojų slalomo XXXIV čempionatas vykdomas Vilniuje, Grigiškėse, 

Vokės upėje, 2014 m. balandžio 26-27 dienomis. 

 

2014-04-26   

12.00-12.30 val. Čempionato  atidarymas. 

13.00-15.30 val. K-1v, K-1m, C-1v, C-1m, C-2 kvalifikaciniai plaukimai. 

16.00-17.00 val. Komandinės rungties 3x1 plaukimai. 

2014-04-27   

09.30 val. Komandų vadovų pasitarimas. 

10.00-12.30 val. Pusfinaliniai ir finaliniai plaukimai. 

14.00 val. Nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas, varžybų uždarymas. 

7.2. Lietuvos jaunių, jaunučių ir vaikų baidarių ir kanojų slalomo čempionatas vykdomas 

Puvočiuose, Varėnos r., Merkio upėje. 2014 m. birželio 21  dieną.   

Prieš Lietuvos jaunių, jaunučių ir vaikų čempionatą, 2014 m. birželio 15 – 20 dienomis, čempionato 

vietoje vyks oficialios treniruotės.  Oficialios treniruotės vyks pagal nustatytą, paskirsčius laiką 

klubams, treniruočių grafiką.  Atsakomybė už treniruočių trasą (statymas, koregavimas ir priežiūra) bus 

paskirstyta klubams.  Treniruočių grafikas ir trasos atsakomybės bus derinami tarp vyriausiojo teisėjo ir 

klubų bei tvirtinami vyriausiojo teisėjo iki 2014 m. birželio 9 d. 

2014-06-15 – 20 

Oficialios klubų treniruotės čempionato vietoje pagal nustatytą grafiką. 



2014-06-21 

10.00-10.30 val. Čempionato atidarymas. 

11.30-13.30 val. K-1v, K-1m, C-1v, C-1m, C-2 kvalifikaciniai plaukimai. 

14.00-15.00 val. Komandinės rungties 3x1 plaukimas. 

 

17.00 val. Nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas, varžybų uždarymas. 

7.3. Lietuvos baidarių ir kanojų slalomo taurės varžybos vykdomos Grigiškėse, Vokės upėje, 2014 

m. rugsėjo 28 dieną. 

12.00-12.10 val. Varžybų  atidarymas. 

12.30-14.30 val. K-1v, K-1m, C-1v, C-1m, C-2 kvalifikaciniai plaukimai. 

15.00-16.00 val. Pusfinaliai ir finalai. 

17.00 val. Nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas, varžybų uždarymas. 


