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PATVIRTINTA: 

Lietuvos irklavimo federacijos LIF VK posėdyje 2014-04-28 

 

 

LIETUVOS  IRKLAVIMO FEDERACIJOS  SAUGAUS ELGESIO ANT VANDENS 
TAISYKLĖS 

 

1 dalis.  BENDROJI DALIS 
1. Treneriai, sportininkai, aptarnaujantis personalas ir kiti varžybų ar irklavimo pratybų ant 

vandens dalyviai, vykdydami sporto pratybas, varžybas ant vandens privalo laikytis šių 

saugaus elgesio ant vandens taisyklių (toliau tekste - taisyklės). 

2. Visi pratybų ar važybų dalyviai privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir jų laikytis. 

3. Taisyklės patalpinamos www.lif.lt svetainėje, bei su jomis pasirašytinai susipažinama 

užsakant LIF licenciją. 

4. Sportininkai, treneriai ir kiti varžybų ar treniruočių procese dalyvaujantys  asmenys, 

pažeidę šių taisyklių reikalavimus, gali netekti LIF licencijos  galimybės dalyvauti varžybose 

ar  treniruotėse, jiems gali būti taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta 

materialinė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė priklausomai nuo pažeidimo 

pobūdžio ir pasekmių. 

5. Taisyklės galioja visose Lietuvos ir užsienio šalių vandens akvatorijose, visus metus. 

6. Irklavimo  treniruočių ir varžybų organizatoriai, vykdantys, organizuojantys treniravimo 

procesą bei bet kokio lygio varžybas Lietuvos respublikos teritorijoje, privalo suderinti su 

LIF saugaus valčių  judėjimo akvatorijoje schemas, jas viešai skelbti ir atsakyti už jų 

laikymasį. 

 

2 dalis.  VEIKSMAI UŽTIKRINANTYS SAUGŲ VARŽYBŲ IR TRENIRUOČIŲ 
VYKDYMĄ ANT VANDENS 
 

7. Organizacija, vykdanti sportinę veiklą ant vandens privalo reguliariai supažindinti trenerius, 

atsakingą personalą ir  sportininkus su saugaus eismo taisyklėmis vandens akvatorijoje. 

8. Varžybų, vykdymo akvatorijoje, varžybų dalyviai privalo turėti LIF licenciją. Už jų saugumą 

atsako varžybų organizatoriai. 

9.Treniruočių metu už sportininko saugumą atsako treneris ir jį rengianti/siunčianti 

organizacija. 

10. Sportuoti ir dalyvauti varžybose ant vandens  leidžiama tik   jei sportininkas  moka plaukti ir  

turi gydytojo leidimą . 

11. Ant vandens privaloma griežtai laikytis nustatytos judėjimo  tvarkos,  esant varžyboms 

pasitikslinti ar tvarka nepasikeitė, laikytis treniruočių/varžybų laiko rėžimo, nuolatos stebėti 

aplinkinę akvatoriją. 

12. Pradedantieji sportininkai treniruotėse turi dėvėti gelbėjimosi liemenes. 

13. Draudžiama vykdyti treniruotes ar varžybas ant vandens esant pavojingam bangavimui 

arba elektros iškrovoms (perkūnijai). 

14. Treneris arba licencijuotas sportininkas turi įsitikinti, kad  pratybose/varžybose  

dalyvaujama su tvarkingu inventoriumi. 

15. Pageidautina, kad  treniruotės būtų vykdomos stebint treneriui (motorinėje valtyje ant 

vandens arba   nuo kranto). 

16. Treneriai, varžybų organizatoriai arba kiti įpareigoti asmenys, vykdant  sportinę  ar 

varžybinę veiklą, ir neturintys galimybių lydėti sportininkus  visą treniruotę, privalo turėti pilnai 

parengtą motorinę vandens priemonę, skirtą gelbėjimo tikslams. 
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18. Motorinė gelbėjimo priemonė privalo būti švartuota taip, kad be papildomų apsisukimų 

galėtų maksimaliai greitai patekti į akvatoriją. 

19. Visi sportininkai, treneriai ar šalia esantys asmenys privalo padėti patekusiam į nelaimę 

asmeniui/asmenims. 

20. Atsiradus inventoriaus  gedimui ar išvirtus, sportininkai negali palikti valties, bet laikantis už 

jos  privalo plaukti į krantą arba laukti pagalbos. 

21. Treneris reguliariai privalo  supažindinti sportininkus su saugaus eismo ant vandens 

taisyklėmis, jų pasikeitimais. 

22. Treneris ar kiti saugaus eismo ant vandens dalyviai privalo mokėti suteikti pirmąją 

medicininę pagalbą, atlikti dirbtinį kvėpavimą, treneris privalo turėti ryšio priemonę pagalbai 

iškviesti. 

23. Sportininkams draudžiama: kirsti kelią pagal patvirtintą judėjimo schemą judantiems 

valtims ar kateriams k kelią, jei treniruotė vykdoma bazės teritorijoje, išplaukti iš trenerio 

akiračio, treniruotis ant vandens be trenerio leidimo; 

24. Valčių tvarkymas, reguliavimas ar remontas turi būti atliekamas  sausumoje išimtinais 

atvejais – prisišvartavus prie tiltelio arba kranto jei jis pakankamai seklus ( iki 50 cm. ).. 

25.  Varžybos ir treniruotės ant vandens vykdomos tik šviesiu paros metu. Pablogėjus metrologinėms 

sąlygoms, esant rūkui arba kai dėl blogo matomumo negalima orientuotis, varžybų organizatoriai 

,treneris privalo nutraukti varžybas arba treniruotes. 

26. Draudžiama gadinti arba naikinti esamą akvatorijos infrastruktūrą, joje esančius informacinius ir 

kitus ženklus. 

27.  Draudžiama teršti vandens telkinius ir jų pakrantes, skalbti skalbinius, plauti motorines 

transporto priemones, šiukšlint, tuštintis. Sportines valtis ir irklus plauti naudojant chemines 

medžiagas galima ne arčiau kaip 200 m. nuo kranto. 

28. Draudžiama šokinėti iš valčių, maudytis tam nenumatytose vietose. 

 

 


