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TARPTAUTINĖS „SALDUVĖS“ IRKLAVIMO REGATOS 
N U O S T A T A I 

 
I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 
Ø Populiarinti irklavimo sportą; 
Ø Palaikyti ir plėsti draugiškus ryšius su kitų miestų irkluotojais; 
Ø Plėsti tarptautinius irklavimo ryšius; 
Ø Kelti sportinį meistriškumą. 
 

II. VARŽYBŲ RENGĖJAI 
 

Šiaulių miesto irklavimo federacija, Lietuvos irklavimo federacija,  Šiaulių sporto mokykla 
“Atžalynas”, Irklavimo teisėjų asociacija. 
 

III. VIETA IR LAIKAS 
 

Varžybos vykdomos 2018 m.  birželio 9-10 d.  Šiaulių m. sporto mokyklos “Atžalynas” 
irklavimo bazėje Žvyro g. 34. Už sporto bazės paruošimą regatai atsakinga Šiaulių sporto mokykla 
“Atžalynas”. 
 

IV. DALYVIAI 
 

Dalyvauja miestų rinktinės. Komandą maksimaliai sudaro 17 merginų ir 17 vaikinų. 
Sportininkai gali dalyvauti 2 distancijose. Trečia distancija (8+MIX). Startuojančios meistrų 

(veteranų) įgulos, taip pat komandai duoda įskaitinius taškus. 
Įgulos sudaromos iš vieno miesto sportininkų. 
Lengvasvorių ir vairininkų svėrimas  2 val. iki starto ir ne vėliau, nei likus 1 valandai iki 

starto. 
Meistrų amžiaus laiko korekcija - 08 sek. vieneriems metams. Visos meistrų amžiaus 

grupės startuoja kartu. 
(8+ MIX) startuoja 4 vaikinai 4 merginos ir bet kurios lyties vairininkas. 
Visi dalyviai privalo būti pasitikrinę sveikatą, žinoti savo sveikatos būklę, atsižvelgti į 

gydytojų rekomendacijas dėl fizinio krūvio, mokėti plaukti. 
 
 

V. APDOVANOJIMAS 
 

Apdovanojimai vyks pasibaigus dienos startams. Sportininkai apdovanojami medaliais.  
Nugalėtojai apdovanojami piniginiais prizais. Komanda surinkusi daugiausia taškų 

apdovanojama komandine taure. Antrą ir trečią vietą užėmusios komandos apdovanojamos rėmėjų 
įsteigtomis taurėmis.  

 
VI. PARAIŠKOS 

 
Paraiškos pateikiamos iki 2018 m. gegužės 25 dienos.  
Paraiškas siųsti: lvenclovaite@gmail.com 



 
 
 
Paraiškų patikslinimas įvyks mandatinės komisijos metu. 

 
VII. PROGRAMOJE 

 
 
 
2018 m. birželio 9 d (šeštadienis)   9.45 val. - varžybų atidarymas 
      10.00 val. – komandų vadovų ir trenerių posėdis. 
      13.00 val. - meistrų plaukimas 
      15.00 val. - parengiamieji plaukimai 
 
Meistrų programa 1000 m. 
 
MM1X; MM2X; MM4X; MM4-; 
MW1X; MW2X; MW4X; MW4-; 
 
 
2018 m. birželio 10 d. (sekmadienis)   10.00 val. - finalai 
 
Irklavimo varžybų nuotolis  2000 m. 
 
 
W1x, M1x, LW1x,LM1x, W2x, M2x, W2-, M2-, W4-, M4-, W4x, M4x, MIX8+  

 
VIII. APRŪPINIMAS 

 
Kelionės ir nakvynės išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija. 
Apgyvendinimas šiais adresais 
 

 
Turistinė	bazė		 Rygos	36,	Šiauliai	 					tel.	8	41	523992	 		el.	p.	 brigita82@gmail.com	
Sanatorinė	mokykla	 Kalinausko	17,	Šiauliai,				tel.		8	41	524617	 		el.	p.		ssim@splius.lt	
Mobusta	 	 Vaidoto	g.	33,	Šiauliai,						tel.	8-41	54	54		88	 		el.	p.	 siauliai@mobusta.lt	
Salduvės	viešbutis,	 Donelaičio	g.	77,	Šiauliai,	 tel.8-41553593		el.p.			salduve.viezb@gmail.com	
Šiauliu	kolegija,		 Tilžes	159,	Šiauliai,	 	 tel.	8-41	523764	el.p.	jnn@svako.lt	
		
 

 
 

IX. INFORMACIJA 
 

Telefonai pasiteiravimui : +370 678 54347, +370 615 39402.  
 
          
 


