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KAUNO MIESTO BAIDARIU IR KANOJU IRKLUOTOJU

BENDRO FIZINIO PASIRENGIMO VARZYBU

NUOSTATAI

1. Tikslas ir uZdaviniai

Sudaryti galimybg ivairaus amZiaus ir meistri5kumo baidariq ir kanojq irkluotojams dalyvauti bendro

fizinio pasirengimo varZybo se.

ISsiai5kinti irkluotojq skirtingq fiziniq ypatybiq i5sivystymo lygi bei iSsiai5kinti perspektyviausius

irkluotojus.

2. Organizatoriai

VarZybas organizuoja ir vykdo Kauno sporto mokykla,,Bangptitys".

Ul,varlybq vykdym4 atsakingas varLybt4 vyr. teisejas Algirdas Liaudanskas, varZybq vyr. sekretorius

Alfredas Kaminskas.

3. Vykdymo data ir vieta

2019 m. vasario 8 d., 16:00 val., Lietuvos Sporlo Universitete, Perkiino al. 3a, Kaunas, plaukimo

rungtis - vasario 9 d. 13:00 val., Baseinas ,,Vilija", Demokratq g.34a, Kaunas.

4. VarZybq dalyviai ir programa

VarZybose leidLiama dalyvauti Kauno miesto baidariq ir kanojq irkluotojams, turintiems gydytojo

leidim4.

VarZybos vykdomos keturiose amZiaus grupese:

- jaunudiai gimg 2003-2004 m.

- berniukai gimg 2005-2006 m.

- vaikai, gimg2007 m. ir jaunesni

- merginos 2003 m. ir jaunesnes



Eit.
Nr.

Rungtys Jaunuiiai
2003-2004

m.

Vaikai
2005-

2006 m.

Berniukai
2007 m. ir
iaunesni

Merginos

I Plaukimas 25 m + + + T

2 Saudyklin s besimas 30m + + +

3 Saudvklin s beeimas 60m T

4 25 kg Stangos spaudimas
sulint

+

5 25 kg Stangos
pritraukimas eulint

+

6 20kg Stangos spaudimas
sulint

+
+

7 20kg Stangos
pritraukimas eulint

+
+

8 Pratimas pilvo presui G5u + + + +

9 Prisitraukimai prie
skersinio

+

t0 Atsispaudimai + + +

ll ,,Flamingas" +

t2 Kybojimas T

Pratimai atliekami iki pirmo sustojimo.

5. Parai5kos

Parai5kos ir sportininkq sveikatos paZymos pateikiamos iki 2019 m. vasario 5 d. 16 val.,varLybq vyr.

sekretoriui Alfredui Kaminskui.

6. Nugaldtojq nustatymas ir apdovanojimas

Nugaletojai skirtingose amZiaus ir l1'ties grupese nustatomi pagal varLybt4 programos rungtyse uLimtq

vietq sum4: uZ I viet4 - 1 ta5kas, uZ II viet4 -2 taikai, uZ III vietq - 3 ta5kai ir t.t.

ParodZius vienod4 rezultatqkeliems sportininkams, skaidiuojamas vidurkis.

Visq amZiaus grupiq I-III vietq nugaletojai apdovanojami medaliais, I vietos laimetojai - tauremis.

Atsakingas vyr. teisejas Algirdas Liaudanskas, tel.: 862037412


