
 

 

Kupiškio ilgo nuotolio regatos, skirtos Lietuvos Valstybės atkūrimo 

šimtmečio minėjimui, nuostatai 
 

I.  REGATOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

1. Populiarinti irklavimo sportą Kupiškyje ir Lietuvoje, kelti sportinį meistriškumą, stiprinti 

sportinius ryšius, bei pritraukti daugiau asmenų į irklavimo sporto veiklą. 

 

II. ORGANIZATORIAI IR RENGĖJAI 

2. Renginio organizatoriai: Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centras, Lietuvos irklavimo 

federacija. 

 

III. REGATOS LAIKAS, VIETA IR NUOTOLIAI 

3. Regata vykdoma 2018 m. rugsėjo 15 d. 

4. Pirmas startas 12.30 val. 

5. Vieta: Kupiškio marios, Aukštupėnų poilsiavietė prie marių elingo. 

6. Nuotolis -  6000 m. Bendras startas visoms valčių klasėms. 

 

IV. PARAIŠKOS 

7. Preliminarios paraiškos pateikiamos iki 2018 m. rugsėjo 10 d. 12.00 val.  Rugsėjo 11 d. 

(antradienį) bus pateikta preliminari starto programa.  

8. Paraiškas siųsti el. paštu lvenclovaite@gmail.com 

9. Paraiškų patikslinimas įvyks mandatinės komisijos metu, papildomos paraiškos nebus 

priimamos. 

 

V. PROGRAMA 

10. Rugsėjo 15 d. šeštadienis 

10.00 val. –  komandų vadovų ir teisėjų posėdis. 

12.30 val. – varžybų pradžia, startuoja vyrų valčių klasės ir Mix2x, nuotolis 6000 m., 

bendras startas. 

12.40 val. – startuoja moterų valčių klasės, nuotolis 6000 m., bendras startas. 

14.30 val. –  apdovanojimas (laikas bus tikslinimas). 

11. Atsižvelgiant į pateiktų paraiškų skaičių planuojama du bendri startai, vienas – visos vyrų valčių 

klasės ir Mix2, antras startas 10 min skirtumu nuo pirmo – moterų valčių klasės. Į startą reikės 

nuplaukti, nes nebus galimybės starte  išeiti ant vandens. 

12. Startuojama W1x, W2-, W2x, W4x, W4-, M1x,  M2-, M2x, M4x, M4-, Mix2x valčių klasėse. 

13. Kviečiami visi irkluotojai meistrai atvykti į varžybas, valčių klasės neribojamos.  

 

VI. APDOVANOJIMAI 

14. Kupiškio ilgo nuotolio regatos nugalėtojai  apdovanojami medaliais ir taurėmis. Regatoje antrą 

ir trečią vietą užėmę dalyviai apdovanojami medaliais. Visi irkluotojai meistrai apdovanojami 

atminimo medaliais. 

 

VII. APGYVENDINIMAS IR MAITINIMAS 

Visas dalyvių išlaidas padengia komandiruojanti organizacija. Nakvynės kaina Kupiškio 

technologijos ir verslo mokyklos viešbutyje 7-13 eurų asmeniui be maitinimo. Dėl nakvynės 

kreiptis el. paštu lvenclovaite@gmail.com.  iki rugsėjo 13 d. Smulkesnė informacija dėl regatos 

teikiama telefonu 8 670 77761. 
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