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VŠĮ „SPORTO KLUBAS KAYAK GYM“ 

FIZINIO AKTYVUMO VARŽYBŲ “VANDENS ŽAIDYNĖS” NUOSTATAI 

2020 METAI 

 

1. Tikslas ir uždaviniai 

 

• Surengti fizinio aktyvumo pratybų dalyviams ir kitiems asmenims irklavimo (baidarėmis ir 

irklentėmis) varžybas. 

• Plėtoti bei populiarinti baidarių ir irklenčių irklavimo sporto šakas, rungtis Vilniaus raj. ir Lietuvoje. 

• Skatinti asmenų sistemingą sportavimą, ugdant garbingos kovos, varžymosi ir kilnaus elgesio 

principus bei būti fiziškai aktyviais. 

• Nugalėtojų nustatymas pagal valčių klases, rungtis, amžiaus grupes, ir jų apdovanojimas. 

• Ieškoti gabius, talentingus vaikus ir sudaryti jiems sąlygas tobulėti bei sportuoti. 

• Palaikyti draugiškus ryšius tarp bendruomenių. 

 

2. Rengėjai ir vykdymas 

 

• VŠĮ „SPORTO KLUBAS KAYAK GYM“ (toliau – KAYAK GYM) rengiamos varžybos yra atviros 

jei neparašyta kitaip varžybų nuostatuose, jas rengia KAYAK GYM. Varžyboms teisėjauja teisėjas. 

• Varžybos vykdomos pagal patvirtintas varžybų saugos taisykles dalyviams susipažinus su jomis bei 

patvirtintus varžybų nuostatus.  

• Varžybų plaukimai vykdomi starto protokole esant mažiausiai dviems įguloms. Esant mažesniam nei 

2 įgulų skaičiui, plaukimas nevykdomas. 

• Komandų vadovai (asmenys) gali įtraukti į finalinius plaukimus papildomas įgulas, jeigu finale 

nesusirenka pilnas įgulų skaičius. Įrašyti galima likus ne mažiau kaip 10 min. iki pirmojo finalinio 

plaukimo. 

• Komandų vadovai (asmenys) gali įtraukti į atrankinius plaukimus papildomas įgulas, jeigu 

atrankiniame plaukime yra vietos. Įrašyti galima likus ne mažiau kaip 10 min. iki varžybų pradžios ar 

plaukimo. 

 

3. Varžybų dalyviai 

 

• Varžybose leidžiama dalyvauti vaikams, jaunimui, suaugusieji Bukiškio, Bajorų, Tarandės, 

Avižienių, Užubalių, Naujasodžio, Riešės ir kt. bendruomenių žmonėms. 

• Dalyviai privalo atsakyti už savo sveikatos būklę ir mokėti plaukti.  

• Varžybose taip pat gali dalyvauti  užsienio valstybių asmenys jei tai neuždrausta konkrečių varžybų 

nuostatuose.  

• Dalyvis privalo patvirtinti savo amžių varžybų teisėjams. 

 

4. Paraiškų pateikimas 

  

• Dalyvių dalyvavimo paraiškos pateikiamos užpildytos pagal nustatytą formą iki varžybų pradžios.  

• Dalyviai į kitas rungtis gali registruotis visų varžybų metu sekretoriate. 
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5. Nugalėtojų nustatymo ir apdovanojimo tvarka 

 

• Asmeninės vietos nustatomos pagal distancijos įveikimo laiką ir nustatytas taisykles.  

• Atsiimant apdovanojimus nugalėtojai ir prizininkai privalo būti su sportine apranga. 

 

6. Finansinės sąlygos 

 

• Varžybų dalyviams dalyvavimas fizinio aktyvumo varžybose „Vandens žaidynės” nemokamas. 

• Dalyvių kelionės, nakvynės, maitinimo išlaidas apmoka siunčianti organizacija jei nenurodyta kitaip.  

 

 

 

 

 

FIZINIO AKTYVUMO VARŽYBŲ “VANDENS ŽAIDYNĖS” 

 

Varžybų data: 2020 m. liepos mėn. 18 d.  

Varžybų vieta: Bukiškio kaimo teritorijoje, esantis vandens telkinys (ežere). 

Varžybų pradžia: 9:00 val. 

Varžybų pabaiga: 15:00 val. 

 

Varžybų rungtys: 

 

Valčių klasė Rungtis 

Baidarė vienvietė Mokomieji plaukimai 

Baidarė dvivietė Mokomieji plaukimai 

Irklentės Mokomieji plaukimai 

Baidarė vienvietė 100 m. lenktynės 

Baidarė dvivietė 100 m. lenktynės 

Baidarė dvivietė Baidarių vandens krepšinis 

Baidarė dvivietė Baidarių virvės traukimas 

Irklentės 100 m. lenktynės 

 

Kontaktiniai asmenys: 

 Projekto vadovas Egidijus +370 698 19393 

 Projekto varžybų trenerė Oksana 

 

 


