
Laivų klasės 

 

Nr. Laivo klasės pavadinimas Nr Laivo klasės pavadinimas Nr. Laivo klasės pavadinimas 

                        

1.  

                        

Akademiniai laivai- 

aštuonvietės (vyrai) 
13. Sprinto baidarės K-I. 

Baidarių ilgis virš 5,01 m. 

(vyrai) 

25. Slalominės ir kitos baidarės iki 

4.00 m. K-I (vyrai) 

                       

2.  

                        

Akademiniai laivai- 

aštuonvietės (moterys) 
14. Sprinto baidarės K-I. 

Baidarių ilgis virš 5,01 m. 

(moterys) 

26. Slalominės ir kitos baidarės  

iki 4.00 m.K-Im (moterys) 

3.  

                        

Akademiniai laivai- 

keturvietės pavienės be 

vairininko (vyrai) 

15. Sprinto baidarės K-2. 

Baidarių ilgis virš 6,01 m. 

(vyrai) 

27. Kanupolinės baidarės (vyrai, 

moterys) 

4.  

                        

Akademiniai laivai- 

keturvietės pavienės be 

vairininko (moterys) 

16. Sprinto baidarės K-2 

Baidarių ilgis virš 6,01 m. 

(moterys) 

28. Sprinto kanojos C-I. Kanojų 

ilgis virš 5,01 m. (vyrai) 

5.  

                        

Akademiniai laivai- 

keturvietės porinės be 

vairininko (vyrai) 

17. Sprinto baidarės K-4  (vyrai) 29. Sprinto kanojos C-2. Kanojų 

ilgis virš 6,01 m. (vyrai) 

6.  

                        

Akademiniai laivai- 

keturvietės porinės be 

vairininko (moterys) 

18. Sprinto baidarės K-4 

(moterys) 
30. Slalominės kanojos C-I (vyrai, 

moterys) 

7.  

                        

Akademiniai laivai- 

dvivietės pavienės be 

vairininko(vyrai) 

19. Turistinės vienvietės 

baidarės B-I. Baidarių ilgis 

iki 5,00 m. (vyrai) 

31. Slalominės kanojos C-2 (vyrai, 

moterys, mišrūs) 

8.  

         

Akademiniai laivai- 

dvivietės pavienės be 

vairininko (moterys) 

20. Turistinės vienvietės 

baidarės B-I. Baidarių ilgis 

iki 5,00 m. (moterys) 

32. Turistinės kanojos TC 

(nepriklausomai nuo vietų 

skaičiaus –vyrai, moterys, 

mišrūs) 

9.  

                      

Akademiniai laivai- 

dvivietės porinės be 

vairininko (vyrai); 

21 Turistinės dviejų ir daugiau 

vietų baidarės B-2. Baidarių 

ilgis iki 6,00 m. (vyrai); 

33. Katamaranai (nepriklausomai 

nuo vietų skaičiaus –vyrai, 

moterys, mišrūs); 

10.  

                      

Akademiniai laivai- 

dvivietės porinės be 

vairininko (moterys) 

22. Turistinės dviejų ir daugiau 

vietų baidarės baidarės B-2. 

Baidarių ilgis iki 6,00 m. 

(moterys) 

34. Visų konstrukcijų plaustai 

(nepriklausomai nuo vietų 

skaičiaus –vyrai, moterys, 

mišrūs) 

11.  

                      

Akademiniai laivai- 

vienvietės (vyrai) 
23. Turistinės dviejų ir daugiau 

vietų baidarės baidarės B-2. 

Baidarių ilgis iki 6,00 m. 

(mišrūs) 

35. 

 

Visų konstrukcijų valtys, kitos 

plaukimo priemonės varomos 

irklais (nepriklausomai nuo 

vietų skaičiaus –vyrai, 

moterys, mišrūs) 

12 Akademiniai laivai- 

vienvietės (moterys) 

 

24. Pripučiamos baidarės be 

korpuso (nepriklausomai nuo 

ilgio, vietų skaičiaus –vyrai, 

moterys, mišrūs) 

 

 


