
            
 
 

VILNIAUS SPORTO IR TURIZMO KLUBO „REGATA“ 
KANUPOLO TURNYRAS SAUSIO- 13- ĄJAI, LAISVöS 

GYNöJŲ DIENAI ATMINTI 
 

NUOSTATAI 
 
1. Tikslas  ir  uždaviniai:  
 Lietuvių tautos ryžtą ir pasiaukojimą parod÷ 1991 m. Sausio 13-osios įvykiai. Apie 
žmonių drąsą tomis dienomis gal÷jai išgirsti iš pačių dalyvių, spaudos, kitų informacijos 
priemonių. Laikas b÷ga. Į užmarštį nugrimzdo kraupūs vaizdai. Prisiminimai grimzta į 
praeitį. Didžioji dauguma turnyro dalyvių dar nebuvo gimę. Tikslas priminti jaunajai kartai 
laisv÷s kainą, pad÷ti pasirinkti savo gyvenimo idealus. 
Vystyti ir populiarinti Kanupolą Vilniuje. 
Kelti komandų sportinį meistriškumą. 
Tobulinti techniką ir taktiką, keistis patirtimi su kitais klubais. 
Išaiškinti stipriausias komandas. 
Nustatyti naudingiausius turnyro žaid÷jus kiekvienoje grup÷je. 
Nustatyti geriausius vartininkus kiekvienoje grup÷je. 
 
2. Turnyro laikas ir vieta: 

Turnyro pradžia 2013-01-12 d. 
Turnyro pabaiga 2013-01-13 d. 
Vieta- Lazdynų laisvalaikio centro baseinas, Erfurto g. 13, Vilnius. 

Atstovų susirinkimas ir burtų traukimas 18.00 val. pirmo aukšto foj÷. 
Pirmo mačo startas 19.00 val. 
Pastaba. Priklausomai nuo dalyvaujančių komandų skaičiaus laikas gali keistis. Apie 
pasikeitimus organizatoriai informuos papildomai. 
3. Reng÷jai ir vykdymas: 

Turnyrą organizuoja Vilniaus sporto ir turizmo klubas „Regata“.  
Turnyras nemokamas.  
Komandos skirstomos į dvi grupes: 
1. M÷g÷jai; 
2. Lyderiai. 

M÷g÷jų grup÷je gali startuoti tik sportininkai, neregistruoti 2012 m. Lietuvos 
kanupolo čempionate. Į amžiaus grupes sportininkai neskirstomi.   
 
4. Turnyro dalyviai: 
  Turnyre gali dalyvauti visi norintys. Sportininkams leidžiama dalyvauti pasitikrinus 
sveikatą. Sportininkas turi mok÷ti plaukti. Sportininkas turi būti susipažinęs su saugaus 
elgesio vandenyje taisykl÷mis. Sportininko sveikata turi leisti jam dalyvauti turnyre. 
Sportininkas d÷l savo sveikatos sutrikimų turi prisiimti visą atsakomybę. Sportininkas parašu 
turi patvirtinti, kad d÷l savo sveikatos sutrikimų turnyro organizatoriams pretenzijų netur÷s. 
Komandos sud÷tis penki- aštuoni žmon÷s.  
 
5. Taisykl÷s. 

Varžybos vykdomas pagal tarptautines baidarių ir kanojų irklavimo federacijos 
patvirtintas kanupolo taisykles. Taisykl÷s ir jų vertimas į Lietuvių kalbą patalpinti internete 
adresu www.regata.lt  
 Visi žaid÷jai turi tur÷ti baidares su tos pačios spalvos deniais, vienodos spalvos 



gelb÷jimosi liemenes, šalmus ir tos pačios spalvos marškin÷lius. Komandos žaid÷jai turi būti 
sunumeruoti nuo 1 iki 99. Šis numeris turi būti  ant gelb÷jimosi liemen÷s ir ant šalmo. 
Numeriai turi būti aiškiai matomi teis÷jams, kurie turi aiškiai individualiai atpažinti kiekvieną 
žaid÷ją komandoje. Numeris ant gelb÷jimo liemen÷s nugaros turi būti mažiausiai 20 cm 
aukščio. Numerio aukštis gelb÷jimo liemen÷s priekyje turi būti mažiausiai 10 cm. Mažiausiai 
7.5 cm aukščio numeriai turi būti ant kiekvienos šalmo pus÷s. Šalmai turi būti su grotomis. 
Kiekvienos komandos kapitonas turi mūv÷ti rankov÷s raištį. Reikalavimams amunicijai gali 
būti padarytos išimtys. Padarytos išimtys negali trukdyti teis÷jams, priešininkų komandai ir 
kenkti sportininkų saugumui. Išimtims turi pritarti mačo vyresnis teis÷jas ir priešininkų 
komandos kapitonas. Nors vienam nepritarus, išimtis negal÷s būti pritaikoma. 
 
6. Teis÷jai: 

Kiekviena komanda deleguoja po vieną aikšt÷s teis÷ją ir po vieną linijos teis÷ją. 
Teis÷jui už darbą mokama nebus. Deleguoti teis÷jai gali būti komandos atstovai ar žaid÷jai. 
Teis÷jas darbo metu privalo vilk÷ti juodos spalvos trumpomis rankov÷mis maikutę. Ant 
maikut÷s turi būti užrašas „Teis÷jas“. Jei komandų teis÷jai netur÷s savo teis÷jų maikučių, 
jomis aprūpins organizatoriai. 
Teis÷jų sąstatą sudaro: 
- vyriausias teis÷jas; 
- vyriausias sekretorius; 
- laiko teis÷jas; 
- rezultato teis÷jas; 
-rezultatyvių perdavimų teis÷jas; 
- mačo teis÷jų brigada, kurią sudaro: 
- mačo aikšt÷s vyresnis teis÷jas; 
- mačo aikšt÷s teis÷jas; 
- du linijos teis÷jai. 
Vyr. teis÷jo pareigos: 
1. Varžybų surengimas, komandų pakvietimas; 
2. Mačų vyresniųjų teis÷jų ir aikšt÷s teis÷jų paskyrimas; 
3. Varžybų pravedimui reikalingo inventoriaus suorganizavimas; 
4. Varžybų aikštel÷s parengimas; 
5. Nugal÷tojų apdovanojimas; 
6. Atsakingas už saugumą; 
7. Organizacinių klausimų sprendimas. 
 Vyr. sekretoriaus pareigos: 
1. Paraiškų registravimas;  
2. Burtų traukimo suorganizavimas;  
3. Varžybų tvarkaraščio sudarymas; 
4. Vadovavimas teis÷jų brigadai varžybų metu ; 
5. Rezultatų suvedimas ir pateikimas. 
 
7. Paraiškos: 
 Išankstin÷s paraiškos pateikiamos el. paštu: vilniaus.regata@gmail.com  iki 2013-01-
03 21.00 val. Išankstin÷s paraiškos reikalingos apdovanojimų kiekiui ir pirmo mačo laikui 
nustatyti. Išankstin÷se paraiškose turi būti nurodytas komandos pavadinimas, žaid÷jų 
skaičius, kurioje grup÷je registruojama komanda, komandos vadovo vardas, pavard÷ ir 
kontaktiniai duomenys.  

Vardin÷s paraiškos pateikiamos turnyro dieną Erfurto g. 13, Vilniuje 1 aukšto foje. 
Vardinių paraiškų formos pateikiamos šių nuostatų 1 priede. 
 
8. Pri÷mimo sąlygos: 
 Varžybų dalyvių maitinimo, nakvyn÷s ir kelion÷s išlaidas apmoka komandiruojančios 
organizacijos. Baseine reikia laikytis baseino vidaus taisyklių. Baseine vaikščioti galima tik 
su specialiu apavu, ar ant batų užmautais maišeliais. Sportininkų amunicija, įskaitant laivus, 



turi būti švari ir neteršti baseino vandens. 
  
9. Nugal÷tojų nustatymo tvarka: 
 Nugal÷tojai ir prizininkai kiekvienoje grup÷je apdovanojami taur÷mis, diplomais ir 
medaliais. Apdovanojami kiekvienos grup÷s naudingiausi žaid÷jai ir geriausi vartininkai.  
10. Protestai: 
 Protestai d÷l nuostatų ar tarptautinių taisyklių pažeidimo pateikiami turnyro 
vyriausiam teis÷jui. Protestai priimami nemokami. Protestai pateikiami per 30 min. po 
sužinojimo apie pažeidimą. Proteste privaloma nurodyti taisyklių ar nuostatų pažeidimo 
punkto numerį.    
 
 
Vilniaus sporto ir turizmo klubo „Regata“ pirmininkas                                   Saulius Mažeikis 
 

  


