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LIF nariams, teisėjams, sporto visuomenei

2017-11-06 Nr. S-317

DĖL VARŽYBŲ VYKDYMO
Informuojame, kad šių metų gruodžio 2 d. (šeštadienį), 12 val. Trakų irklavimo bazėje,
(Karaimų g. 73), vyks Lietuvos irklavimo federacijos (LIF) organizuojamas LIF Žiemos
čempionatas.
Programa:
Rungties pavadinimas

Rungties
trumpinys

Nuotolis
metrais

Jaunučiai J 14 (14 metų imtinai)
(mergaitės, berniukai)

JW14 arba JM14

500

Gimimo metai,
nepaisant
tikslios gimimo
datos
2003 ir jaunesni

Jaunučiai A J16 (16 metų imtinai)
(mergaitės, berniukai)

JW16 arba JM16

1000

2001 ir jaunesni

Jauniai J 18
(18 metų imtinai)
(mergaitės, berniukai)

JW18 arba JM18

2000

1999 ir jaunesni

LW arba LM

2000

2000 ir vyresni

SW arba SM

2000

Visi

Lengvasvoriai nuo 17 metų ir vyresni
(merginos, vaikinai)
Suaugusieji (moterys, vyrai)

pageidaujantys
Meistrai ( 27 ir vyresni)
(moterys, vyrai)

MW arba MM

1000

1990 ir vyresni

Komandų vadovų posėdis vyks Trakų irklavimo centro sporto salėje 10.00 val. ir yra
privalomas.
Apšilimas galimas nuo 11.00 val.
Paraiškas prašome siųsti Matui Taparauskui, el. paštu matas.taparauskas@lif.lt iki š. m.
lapkričio 20 dienos, pagal pridedamą formą.

Paraiškoje prašome naudoti rungčių trumpinius, kurie pateikti šiame rašte ir nurodyti tą
rungtį, kurioje žadate varžytis.
Primename apie sportininkų prievolę pasitikrinti sveikatą bei turėti pažymą arba
galiojančią LIF sportininko licenciją. Prašome užtikrinti, kad nestartuojantys dalyviai būtų laiku
išbraukiami iš starto protokolo. Komandos vadovui neišbraukusiam dalyvio iki guodžio 2 d., 9
ryto, bus taikomos finansinės nuobaudos.
Lengvasvorių moterų svoris turi neviršyti – 61.5 kg., vyrų – 75 kg.
Jaunių pasiekti rezultatai įskaitomi ir bendroje suaugusiųjų įskaitoje. Tuo atveju, kai
jaunio pasiektas rezultatas geresnis nei suaugusiojo, apdovanojimas suaugusiųjų įskaitoje
atitenka jauniui irkluotojui.
Meistrams amžiaus laiko korekcija yra 0,8 sek – vieneri metai. Visos meistrų amžiaus
grupės startuoja kartu. Meistrų dalyvavimo varžybose mokestis – 10 Eur. Mokestis yra
sumokamas varžybų dieną, varžybų vykdymo vietoje ir mokamas teisėjų kolegijai.
Varžybų prizininkai bus apdovanoti LIF diplomais, medaliais ir vertingais prizais.
Meistrai apdovanojami LIF medaliais, diplomais ir vertingais prizais.
Gero pasirengimo,

LIF prezidentas

Dainius Pavilionis

