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KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS “GINTARINIŲ IRKLŲ” REGATAI
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Šiuo raštu informuojame, kad 2017 m. birželio 23-25 dienomis Trakuose vyks
jubiliejinė 55-oji tarptautinė irklavimo regata „Gintariniai irklai“. „Gintarinių irklų“ regata
yra vienas didžiausių kasmetinių irklavimo renginių Lietuvoje, sulaukiantis didelio tiek šalies
tiek užsienio sportininkų susidomėjimo.
Varžybos vykdomos Trakų olimpiniame sporto centre, adresu Karaimų g. 73, Trakai.
Komandų vadovų susirinkimas – birželio 23 d. 12:00 val. irklavimo bazėje įrengtame info
centre (pagrindinio pastato pirmame aukšte). Papildoma informacija pateikiama oficialioje
interneto svetainėje www.lif.lt
Techninė informacija:
Detali varžybų programa pateikiama priede.
Paraiškų pateikimo terminas – birželio 9 d., išskyrus MIX 8+ valčių klasėje dalyvaujančias
įgulas, kurios dalyvauja LIKF sprinto varžybose.
Prašome naudoti priede pateikiamą paraiškos formą, užpildant visus reikiamus laukus.
Užpildytos paraiškos turi būti siunčiamos el. paštu: matas.taparaukas@lif.lt Įgulos narių
pakeitimas yra atliekamas pateikiant Įgulos pakeitimo formą.
Informuojame, kad kaip ir pernai š. m. „Gintarinių irklų“ regatos metu bus naudojama
oficiali Swiss Timing įranga, todėl paraiškos atsiųstos po paraiškų teikimo terminio pabaigos
nebus priimamos.
Varžybos:
Varžybų pradžia – penktadienį (birželio 23 d.), pavieniu startu. Dalyvavimas penktadienį
yra būtinas visoms įguloms, kurios dalyvauja ir šeštadienio plaukimuose, kadangi
penktadienio rezultatai yra naudojami kvalifikacijai Šeštadienio varžyboms.
Šeštadienį (birželio 24 d.) vykdomi atrankiniai finalai ir finalai (A ir B). Rungtims, kuriose
dalyvaus daugiau nei 18 įgulį, bus rengiamas finalas C.
Šeštadienio nugalėtojai apdovanojami rėmėjų įsteigtais prizais bei medaliais,
diplomais.
Sekmadienį (birželio 25 d.) vykdomi pusfinaliai bei finalai. Sekmadienį dalyvaujančioms
įguloms nėra būtinas dalyvavimas penktadienio kvalifikaciniuose plaukimuose. Nugalėtojai
apdovanojami Trakų rajono savivaldybės įsteigtais medaliais.
Starto mokestis:
Dalyvio mokestis ne LIF nariams (vienam irkluotojui) penktadienio ir šeštadienio
plaukimams – 5 eurai.
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LIF nariams taikomas mokestis – 4 eurai.
Dalyvio mokestis sekmadienio varžyboms – papildomi 5 eurai (LIF nariams 4 eurai).
Apmokėjimas turi būti atliktas bankiniu pavedimu iki birželio 9 d. Nespėjus apmokėti iki
nurodytos datos, dalyvio starto mokestis yra 10 Eurų ir galimas sumokėti arba bankiniu
pavedimu arba grynais iki 11:00 val. (penktadienio, birželio 23 d.) finišo bokštelyje.
Meistrų dalyvio mokestis – 10 eurų vienam irkluotojui. Apmokėjimo tvarka yra tokia pati
kaip aprašyta aukščiau. Nespėjus iki birželio 9 d. sumokėti starto mokesčio – mokestis
didėja iki 15 Eurų.
Informacija sumokant dalyvio mokestį bankiniu pavedimu:
Starto (dalyvio) mokestis gali būti apmokamas www.lif.lt svetainėje esančioje internetinėje
parduotuvėje (parduotuvė ––> starto mokestis ––> Tarptautinė regata „Gintariniai irklai“)
pasirinkus reikiamą kiekį produktų (kiek paraiškoje pateikiama dalyvių) ir pasirinkite
„apmokėti“. Pasirinkus šalį ir Jūsų banką, svetainė automatiškai Jus nukreips į į Jūsų bako
puslapį. Apmokėjus pirkinių krepšelį į Jūsų nurodytą el. paštą bus atsiųsta sąskaita,
patvirtinant apmokėjimą.
Apmokėjimas internetinėje parduotuvėje bus galimas iki birželio 9 d.
Kilus klausimams, ar nesklandumams maloniai prašome kreiptis el. paštu info@lif.lt
Norint gauti išankstinę sąskaitą faktūrą apmokėjimai – užpildykite paraišką bei pateikite
mokėtojo informaciją likus 3 d.d iki paraiškų pateikimo termino pabaigos ir mes Jums
pateiksime sąskaitą.
Bankinio apmokėjimo rekvizitai:
Lietuvos irklavimo federacija
AB bankas SWEDBANK
Savanoriu str. 19, Vilnius, LT-03502, Lietuva
LT617300010035320053
HABALT22

Lietuvos irklavimo federacijos prezidentas
Dainius Pavilionis
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