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Rolandas Zentelis

KAUNO MIIESTO BATDARIV IR KANOJU TRKLUOTOJU

BENDRO FIZINIO PASIRENGIMO VARZYBU

NUOSTATAI

1. Tikslas ir uidaviniai

Sudaryti galimybg ivairaus amZiaus ir meistriSkumo baidariq ir kanojq irkluotojams dalyvauti bendro
fizinio pasirengimo varZybose.

ISsiai5kinti irkluot<rjq skirtingq fiziniq ypatybiq i5sivystyno lygi bei issiaiskinti perspektyviausius
irkluotojus.

2. Organizatoriai

varZybas or ganizuoja ir vykdo Kauno sporto mokykla,,B angpDtys.,.

UL varLybt4 vykdyrn4 atsakingas 'varLyb4 vyr. teisejas Kgstutis JanuSauskas, varZybq vyr. sekretorius
Algirdas Liaudanskas.

3. Vykdymo data ir vieta

2019 m. kovo 15 d., 16:00 val., l,ietuvos Sporto Universitet o maLoji treniruokliq sale, perk1no al. 3a,

Kaunas, plaukimo rungtis - kovo 16 d. 13:00 val., Kauno plaukimo mokyklos ,,Vilijos., baseine,
Demokratq g. 34a, Kaunas.

4, Variybq dalyviai ir program:r

VarZybose leidLiama. dalyvauti Kauno miesto baidariq ir kanojq irkluotojams, turintiems galiojandi4
sveikatos paZymE (forma 068a).

VarZybos vykdomos keturiose amliaus grupese:

VarZybos vykdomos keturiose amZiaus grupese

- Jaunimas, gimg 1996-2000 nt

- Jaunudiai, girmg 2003-2004.m.

- Vaikai, gimg 2005-2006 m.

- Vaikudiai, gimg 2007 m. irjaunesni

- Mergaites, gimg 2004-2006 m.



Nr. Rungtys Jaunirnas Jaunuiiai Vaikai Vaikuiiai Mergaitds

Begimas 60 m T

2 Begimas 30 m + + + +

J Plaukimas 25 m 50m + + + f

4 40 kg Stangos spaudimas gulint +

5 40 kg Stangos pritraukimas gulint +

6 25 kg Stangos spaudimas gulint

kg Stangos pritraukimur gufi"t

kg Stangos spaudimas grlitrt

25

15

+

7 +

8 + +
9 15 kg Stangos pritraukimas gulint + +

10 Pratimas pilvo presui -atsilenkimai + T + + +

l1 Prisitraukimai prie skersinLio

Atsispaudimai

+ +

t2 + T +
I3 Flamingas +

t4 Kybojimas +

Pratimai atliekami iki pirmo sustojimo.

5. Parai5kos

Preliminarios parai5kos (pagal pridedam4 formd pateikiamos specialistei Linai Vltenienei iki 2019 m.
kovo 12 d. 15 val. el. pa5tu liUafyteniene@smUangputyst.

6. Nugal6tojq nustatymas ir apdovanojimas

Nugaletojai skirtingose amZiaus ir lyies grupese nustatomi pagal varLybqprogr€rmos rungtyse uLimtq
vietq sum4: ui,r vretE- I taskas, ui.ll viet4 - 2 taskai, ullrviet4 - 3 taskai ir t.t.
ParodZius vienod4 tezultatlkeliems sportininkams, skaidiuoj amas uLvietas skiriamq ta5ku vidurkis.
visq amZiaus grupiq I-III vietq lainretojai apdovanojami medaliais.

Atsakingas vyr. teisejas Kgstutis Janusauskas, tel. g620 4210r


