
2011 M. LIETUVOS BAIDARIŲ IR KANOJŲ  IRKLAVIMO 
VETERANŲ ČEMPIONATO, V. ŠČIUKOS TAURĖS VARŽYBŲ

                                                              N U O S T A T A I 

 

1. Tikslas ir uždaviniai 

Toliau plėtoti ir populiarinti baidarių ir kanojų irklavimo veteranų sportą Lietuvoje; 

Plėtoti ryšius tarp Lietuvos Respublikos miestuose gyvenančių b/k irklavimo veteranų; 

Ruoštis dalyvauti tarptautiniame b/k irklavimo veteranų sporto judėjime. 

2. Rengėjai ir vykdymas 

Šias varžybas rengia sporto klubas “Žilvinas”, kartu su Panevėžio miesto Kūno Kultūros ir 

sporto centru , Lietuvos b/k irklavimo federacija ir sporto klubais „Aurora“, „Kajakas“ , 

„Delfinas“ . 

Varžybos vyks 2011 m. liepos 9-10 d. Panevėžyje, Nevėžio senvagėje, Laisvės a. 

Atvykimas liepos 9 d.

 3.Varžybų dalyviai 

Varžybose leidžiama dalyvauti visiems b/k irklavimo sporto veteranams, neturintiems sveikatos 

sutrikimų. 

Dalyviai ne jaunesni 30 metų amžiaus. Negali dalyvauti sportininkai, dalyvaujantys b/k 

irklavimo federacijos rengiamuose čempionatuose ir pirmenybėse. 

Varžybos vykdomos vienvietėmis ir dvivietėmis valtimis vyrams ir moterims amžiaus grupėse 

30-39 m.; 40-44 m ,45-49 m ,50-54 m, 55- 59 m ,60 ir vyresnio amžiaus grupėje. Dviviečių 

kanojų ir mišrių įgulų rungtyse įgulos skirstomos į dvi amžiaus grupes, įgulos amžiaus vidurkis 

iki 45 metų ir virš 45 metų. Komandinėje estafetėje dalyvauja komanda kurią sudaro du vyrai ir 

viena moteris.



4.Varžybų programa  

Liepos 9 d. 14.00 val. - varžybos: 

  30-39 m.             vyrai  K-1,C-1           moterys K-1                                    200 m 

  40-44 m.             vyrai  K-1,C-1           moterys K-1                                    200 m 

  45-49 m.             vyrai  K-1,C-1           moterys K-1                                    200 m 

  50-54 m.             vyrai  K-1,C-1           moterys K-1                                    200 m. 

  55-59 m.             vyrai  K-1,C-1           moterys K-1                                    200 m. 

  60 m. ir vyresni vyrai   K-1,C-1            moterys K-1                                   200 m. 

  Amžiaus vidurkis iki 45 metų               vyrai C-2                                         200 m

  Amžiaus vidurkis virš 45 metų              vyrai C-2                                         200 m                   

  Amžiaus vidurkis iki 45 metų              mišrios įgulos K-2                            200 m  

  Amžiaus vidurkis virš 45 metų            mišrios įgulos K-2                            200 m

Amžius neribojamas                            estafetė K-1(vyr.),C-1, K-1(mot.)     3x200 m 

5. Nugalėtojų nustatymo tvarka ir apdovanojimas 

Asmeninės vietos nustatomos pagal finišo linijos kirtimo laiką.  

Nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami taurėmis, medaliais ir atminimo dovanėlėmis. 

6. Priėmimo sąlygos 

Dalyvių registracija liepos 9 d. iki 13.30 val. – varžybų vietoje, sekretoriate. 

Renginio dalyvio mokestis 30 Lt.  

Pageidautina turėti savo sportinį inventorių. Pagal galimybes organizatoriai varžybų dalyvius 

aprūpins valtimis. 

Apie atvykimą iki liepos 9 d. pranešti organizatoriams , tel. 8-673-14164/ 8-698-40645 

tel./faks.8-45-582871 

 

Liepos 9 d. 18.00 val.- rezultatų aptarimas. 


