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1. Bendrosios nuostatos 

 

1.1 VŠĮ „SPORTO KLUBAS KAYAK GYM“ (toliau – KAYAK GYM) veiklos sritys ir 

tikslai: sudaryti sąlygas gyventojams praktikuoti fizinį aktyvumą ir sportą, rengti sportininkus, 

organizuoti sporto varžybas ir kitus fizinio aktyvumo bei sporto renginius, bendradarbiauti su 

kitomis valstybėmis ir kitomis organizacijomis fizinio aktyvumo ir sporto srityse. Kayak Gym 

registruota Taikos g. 14-15, Bukiškis, Vilniaus, į/k 300819515, registro tvarkytojas VĮ Registrų 

centras, Juridinių asmenų registras. 

1.2 Šios taisyklės nustato elgesio prie vandens, vandenyje, ant kranto ir uždarose patalpose 

tvarką Kayak Gym rengiamų fizinio aktyvumo pratybų, varžybų metu, privalomuosius saugos, 

saugumo, higienos ir kitus reikalavimus dalyvių, aptarnaujančio personalo, teisėjams, gelbėtojams, 

sportininkams, treneriams ir žiūrovams (toliau – dalyviai), varžybų organizatoriaus teises, pareigas 

bei jų atsakomybės ribas. Saugumo taisyklės sudarytos siekiant užtikrinti kiekvieno dalyvio 

saugumą, gerą nuotaiką ir išvengti nemalonių nesusipratimų, traumų ir kitų praradimų. 

1.3 Šios taisyklės yra taikomos visiems dalyviams. Kiekvienas dalyvis privalo susipažinti ir 

laikytis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų. 

1.4 Organizacija, vykdanti fizinio aktyvumo, sportinę veiklą ant vandens privalo reguliariai 

supažindinti dalyvius, trenerius, atsakingą personalą ir sportininkus su saugaus saugaus elgesio  

taisyklėmis vandens akvatorijoje. 

1.5 Treniruočių metu už dalyvio, sportininko saugumą atsako treneris. 

1.6 VŠĮ „SPORTO KLUBAS KAYAK GYM“ Saugumo taisyklės yra talpinamos klubo 

internetiniame puslapyje www.kayakgym.lt. 

1.7 Varžybų trasoje ir jos prieigose, (50 metrų iki trasos) gali būti tik varžybų dalyviai: 

sportininkai, teisėjai bei varžybų gelbėtojai. Gavus varžybų teisėjo leidimą, trasoje ar jos prieigose 

gali būti varžybų fotografai ar kiti savo funkcijas atliekantys žurnalistai. 

1.8 Sportininkai (dalyviai), pateikdami paraiškas ar sutikimus dalyvauti varžybose privalo 

mokėti plaukti ir tai turi patvirtinti savo parašu paraiškoje. Už tai atsako siunčiančioji organizacija ir 

jos paskirtas komandos vadovas arba asmeniškai dalyvis. 

1.9 Sportininkams, kurie savo parašu nepatvirtino, kad moka plaukti, startuoti varžybose 

draudžiama. Už tai atsako varžybų teisėjas. 

1.10 Sportininkai iki 14 metų ir tie kuriems einamaisiais metais sukaks 14 metų pratybų ir 

varžybų metu privalo irkluoti su gelbėjimosi liemenėmis. 

1.11 Pradedantieji sportininkai treniruotėse turi privalomai dėvėti gelbėjimosi liemenes. 

1.12 Draudžiama vykdyti treniruotes ar varžybas ant vandens esant pavojingam bangavimui 

arba elektros iškrovoms (perkūnijai). 

1.13 Treneris arba dalyvis, sportininkas turi įsitikinti, kad pratybose/varžybose dalyvaujama 

su tvarkingu inventoriumi. 

1.14 Privaloma, kad treniruotės būtų vykdomos stebint treneriui (motorinėje valtyje ant 

vandens arba nuo kranto). 

1.15 Treneriai, varžybų organizatoriai arba kiti įpareigoti asmenys, vykdant sportinę ar 

varžybinę veiklą, ir neturintys galimybių lydėti sportininkus visą treniruotę, privalo turėti pilnai 

parengtą motorinę vandens priemonę, skirtą gelbėjimo tikslams. 

1.16 Visi sportininkai, treneriai ar šalia esantys asmenys privalo padėti patekusiam į nelaimę 

asmeniui/asmenims. 

1.17 Atsiradus inventoriaus gedimui ar išvirtus, sportininkai negali palikti valties, bet laikantis 

už jos privalo plaukti į krantą arba laukti pagalbos. 
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1.18 Treneris reguliariai privalo supažindinti sportininkus su saugaus eismo ant vandens 

taisyklėmis, jų pasikeitimais. 

1.19 Treneris ar kiti saugaus eismo ant vandens dalyviai privalo mokėti suteikti pirmąją 

medicininę pagalbą, atlikti dirbtinį kvėpavimą, treneris privalo turėti ryšio priemonę pagalbai 

iškviesti. 

1.20 Sportininkams draudžiama: kirsti kelią pagal patvirtintą judėjimo schemą judantiems 

valtims ar kateriams kelią, jei treniruotė vykdoma bazės teritorijoje, išplaukti iš trenerio akiračio, 

treniruotis ant vandens be trenerio leidimo; 

1.21 Valčių tvarkymas, reguliavimas ar remontas turi būti atliekamas sausumoje išimtinais 

atvejais – prisišvartavus prie tiltelio arba kranto jei jis pakankamai seklus (iki 50 cm.). 

1.22 Varžybos ir treniruotės ant vandens vykdomos tik šviesiu paros metu. Pablogėjus 

metrologinėms sąlygoms, esant rūkui arba kai dėl blogo matomumo negalima orientuotis, varžybų 

organizatoriai treneris privalo nutraukti varžybas arba treniruotes. 

1.23 Draudžiama gadinti arba naikinti esamą akvatorijos infrastruktūrą, joje esančius 

informacinius ir kitus ženklus. 

1.24 Draudžiama teršti vandens telkinius ir jų pakrantes, skalbti skalbinius, plauti  motorines 

transporto priemones, šiukšlint, tuštintis. Draudžiama valtis ir irklus plauti  naudojant  chemines 

medžiagas galima ne arčiau kaip 200 m. nuo kranto. 

1.25 Draudžiama šokinėti iš valčių, maudytis tam nenumatytose vietose. 

1.26 Varžybų vietos šeimininkai privalo aprūpinti varžybų organizatorius gelbėjimosi 

priemonėmis ir gelbėjimo įranga su gelbėtojais. Už tai atsako organizacija, kurios teritorijoje vyksta 

varžybos. 

1.27 Varžybų organizatoriai užtikrina medicinos personalo budėjimus varžybų metu. 

1.28 Varžybų organizatoriai užtikrina gelbėjimo personalo budėjimus varžybų metu. 

1.29 Motorinės valtis, katamaranus ir gelbėjimosi valtis gali vairuoti tik turintys teisę tai 

daryti laivavedžiai. Gelbėtojų ir kitų dalyvių elgesį ant vandens reglamentuoja Vidaus vandenų 

laivybos taisyklėse nustatytais saugumo reikalavimais. 

1.30 Dalyviui išvirtus iš valties privalo reaguoti gelbėtojai bei arčiausiai esantis motorinis 

laivas, taip siekiant maksimaliai sumažinti vandens keliamą pavojų. 

1.31 Išvirtus dalyviui iš valties pirmiausiai gelbėjamas žmogus ir tik po to sportinis 

inventorius. 

1.32 Vykstant varžybų plaukimui, šalia trasos irkluojantys sportininkai privalo sustoti ir 

praleisti lenktyniaujančius sportininkus. 

1.33 Varžybų metų, varžybų teritorijoje yra draudžiama vartoti alkoholį, narkotines 

medžiagas, būti apsvaigusiems nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų. 

 

 

 

 

            Direktorius    Egidijus Balčiūnas 


