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IRKLAVIMO LICENCIJOS

ĮGIJIMO TVARKA
I. Bendrosios nuostatos
1. Irklavimo licencijos įgijimo tvarka reglamentuoja licencijų išdavimo, įregistravimo,
pratęsimo ir panaikinimo tvarką asmenims, kurie ketina užsiiminėti irklavimo sportu, dalyvauti LIF
organizuojamose irklavimo pratybose, varžybose bei kituose renginiuose.
2. Irklavimo licencijas išduoda, įregistruoja ir panaikina Lietuvos irklavimo federacijos
Vykdomojo komiteto patvirtinta licencijų išdavimo komisija.
3. Pagrindinės sąvokos:
Irklavimo licencija – dokumentas, suteikiantis teisę tam tikrą laiką dalyvauti LIF ir FISA
organizuojamose varžybose, atlikti irklavimo teorinį arba praktinį mokymo, treniravimo,
teisėjavimo darbą.
4. Irklavimo licencijos išdavimo tikslai ir uždaviniai:
4.1. tiksliai identifikuoti irklavimo varžybų dalyvius;
4.2. tiksliai tvarkyti varžybų dalyvių apskaitą;
4.3. tiksliai tvarkyti apskaitą apie aktyviai sportuojančius irkluotojus;
4.4. tiksliai tvarkyti irklavimo trenerių, teisėjų, meistrų apskaitą.
4.5. užtikrinti saugumo taisyklių ant vandens ir kitų taisyklių laikymąsi.
II. Irklavimo licencijos įgijimo sąlygos
5. Sportininkams. Irklavimo licencija išduodama iki einamojo olimpinio ciklo gruodžio 31
dienos, jeigu sportininkai įvykdo šias sąlygas:
5.1. patvirtina, kad yra gavę gydytojo leidimą sportuoti, dalyvauti varžybose bei įsipareigoja
reguliariai ir laiku tikrintis sveikatos būklę bei atnaujinti gydytojo leidimą sportuoti ir dalyvauti
varžybose.
5.2. patvirtina, kad nevartoja draudžiamų dopingo preparatų, laikosi antidopingo taisyklių,
etikos kodekso ir reglamentų;
5.3. patvirtina, kad moka plaukti;
5.4. patvirtina, kad yra susipažinę ir laikosi saugumo taisyklių vandens akvatorijoje varžybų
ir treniruočių metu;
5.5. sumoka Irklavimo licencijos išdavimo mokestį;
6. Treneriams ir Meistrams. Irklavimo licencija treneriams išduodama, jeigu jie įvykdo šias
sąlygas:
6.1. patvirtina, kad moka plaukti;
6.2. patvirtina, kad yra susipažinę ir laikosi saugumo taisyklių vandens akvatorijoje varžybų
ir treniruočių metu;
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6.3. sumoka Irklavimo licencijos išdavimo mokestį;
6.4. laikosi etikos ir elgesio kodekso;
6.5. Treneriai- Įstatymų numatyta tvarka atitinka kvalifikacinius trenerio reikalavimus, bei
kartą į keturis metus dalyvavoLIF trenerių kvalifikacijos kėlimo seminare.
7.Teisėjams. Irklavimo licencija teisėjams išduodama jeigu jie įvykdo šias sąlygas:
7.1. patvirtina, kad moka plaukti;
7.2. patvirtina, kad yra susipažinę ir laikosi saugumo taisyklių vandens akvatorijoje varžybų
ir treniruočių metu;
7.3. sumoka Irklavimo licencijos išdavimo mokestį;
7.4. laikosi sąžiningumo ir etikos principų.
8. Užsienio šalyse arba tarptautinių sporto organizacijų išduoti analogiški dokumentai
pripažįstami tiek, kiek jie atitinka Lietuvos irklavimo federacijos licencijų išdavimo tvarką ir
reikalavimus.
III. Licencijų išdavimo tvarka
9. Nustatytos formos Irklavimo licenciją išduoda Lietuvos irklavimo federacija (toliau –
LIF), teisėjų kolegijos teikimu. Licenciją pasirašo LIF prezidentas.
10. Asmuo, siekiantis gauti Irklavimo licenciją, privalo pateikti šiuos dokumentus:
10.1. užpildytą ir pasirašytą nustatytos formos prašymą - anketą (1 priedas);
10.2. savo paso ar asmens tapatybės kortelės kopiją, dokumentinę nuotrauką elektroniniu
formatu.
11. Licencija yra išduodama per 10 darbo dienų po prašymo ir dokumentų gavimo dienos.
12. Jei licencijos išdavimas reikalauja skubesnio termino – mokestis yra trigubinamas.
13. Priėmus neigiamą sprendimą irklavimo licencijai išduoti, per 10 darbo dienų apie tai
raštu informuoja licencijos prašantį asmenį ir nurodo tokio sprendimo motyvus.
14. Sprendimą, neišduoti arba panaikinti irklavimo licenciją, asmuo gali apskųsti LIF
apeliacinei komisijai per 10 kalendorinių dienų nuo raštiško pranešimo gavimo dienos.
15. Irklavimo licencijų registrą tvarko teisėjų kolegija LIF elektroninėje duomenų bazėje.
IV. Licencijos pratęsimas
16. Irklavimo licencijos savininkas dėl licencijos pratęsimo privalo kreiptis į LIF teisėjų
kolegijos licencijavimo komisiją.
17. Asmuo, kreipdamasis dėl licencijos pratęsimo, privalo pateikti:
17.1. užpildytą ir pasirašytą nustatytos formos prašymą-anketą;
17.2. Lietuvos Respublikos piliečio paso kopiją ar asmens tapatybės kortelės kopiją, (jei
pasikeitė);
17.3 elektroninę savo nuotrauką;
18. Sprendimą dėl licencijos pratęsimo per 10 kalendorinių dienų nuo gauto prašymo
gavimo dienos.
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V. Licencijos galiojimo pabaiga
19. Irklavimo licencijos galiojimas nutraukiamas jeigu:
19.1. asmuo, kreipdamasis dėl licencijos išdavimo, pateikė suklastotus ar tikrovės
neatitinkančius dokumentus;
19.2. nustatytas uždraustų preparatų vartojimo faktas;
19.3. varžybų ir pasiruošimo metu užsiimama veika, dėl kurios padaryta žala sau ar kitiems
asmenims ir inventoriui.
20. Licencijos galiojimas baigiasi:
20.1. olimpinio ciklo paskutiniais olimpiniais metais, gruodžio 31d (Nuostata gal;ioja tik
sportininkams);
20.2. mirus licencijos savininkui.
21. Irklavimo licencijos galiojimo nutraukimo iniciatyva priklauso:
21.1. Lietuvos irklavimo federacijai;
21.2. LIF nariams, partneriams, LIF Teisėjų kolegijai, LIF apeliacinei komisijai;
22. Irklavimo licencijos panaikinimo klausimas išnagrinėjamas LIF sudarytoje komisijoje
per 10 kalendorinių dienų.
23. Irklavimo licencijos galiojimas komisijos teikimu nutraukiamas LIF Prezidento įsakymu.
24. LIF, priėmusi sprendimą panaikinti licenciją, per 5 darbo dienas šį sprendimą įrašo į LIF
licencijų registrą, paskelbia LIF interneto svetainėje, informuoja licencijos savininką ir jo
darbdavius, jeigu jis dirba naudodamasis licencijos suteikta teise, nurodydama tokio sprendimo
motyvus. Licencijos savininkas įpareigojamas licenciją grąžinti LIF per 10 darbo dienų nuo raštiško
pranešimo gavimo dienos.
25. Asmuo, kuriam licencija panaikinta, gali pakartotinai kreiptis į LIF dėl jos išdavimo
ateinantiems metams, jeigu pašalintos priežastys, dėl kurių buvo panaikinta licencija.
VI. Licencijos atsiėmimo tvarka
26. Nauja licencija išduodama prašymą teikusiam asmeniui arba jo prašyme-anketoje
nurodytam asmeniui.
27. Atsiimant naują licenciją pageidautina pateikti senąją nebegaliojančią licenciją.
28. Licencija išduodama tik sumokėjus vienkartinį licencijos išdavimo mokestį.
VII. Mokestis už irklavimo licenciją
29. Nustatytos formos irklavimo licencijos išdavimo vienkartinis mokestis yra 3 (trys) eurai.
30. Mokestis už irklavimo licenciją pervedamas pateikus dokumentus bankiniu pavedimu:
Duomenys mokėjimui:
Irklavimo teisėjų asociacija
AB Šiaulių bankas
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Sąsk. nr. LT657182900005700727
SWIFT kodas CBSBLT26
31. Sąskaitos išrašomos po to, kai yra gautas mokėjimas.

VIII. Apskaita ir informacija
32. Irklavimo licencija – griežtos atskaitomybės dokumentas – yra spausdinama, apskaitoma,
saugoma bei išduodama pagal dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
33. Informacija apie LIF licencijos išdavimą, pratęsimą arba panaikinimą skelbiama išduotų,
pratęstų ir panaikintų irklavimo licencijų sąrašuose internetinėje svetainėje (www.lif.lt).
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