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KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS ATVIRAM LIETUVOS JAUNUČIŲ, JAUNIŲ, 
JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ČEMPIONATUI 

 

Informuojame, kad š. m. rugpjūčio 20-23 d. Trakuose vyks Atviras Lietuvos jaunučių, jaunių 

jaunimo ir suaugusiųjų čempionatas. 

Preliminari programa: 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 20 d., Atviras Lietuvos jaunučių čempionatas (1000 m): 

09:00 val. komandų vadovų, trenerių susirinkimas konferencijų salėje; 

10:00 val. teisėjų, savanorių susirinkimas; 

12:00 val. varžybų pradžia, atrankiniai kvalifikaciniai plaukimai; 

16:00 val. finaliniai plaukimai. 

Penktadienis, rugpjūčio 21 d., Atviras Lietuvos jaunių ir jaunimo čempionatas: 

07:45 val. teisėjų, savanorių susirinkimas; 

09:00 val. jaunių amžiaus grupės varžybų pradžia, atrankiniai kvalifikaciniai plaukimai; 

13:00 val. jaunių amžiaus grupės finaliniai plaukimai; 

16:00 val. jaunimo amžiaus grupės varžybų pradžia, atrankiniai kvalifikaciniai plaukimai; 

18:00 val. jaunimo amžiaus grupės finaliniai plaukimai. 

Šeštadienis, rugpjūčio 22 d., Atviras Lietuvos suaugusiųjų čempionatas: 

07:45 val. teisėjų, savanorių susirinkimas; 

09:00 val. varžybų pradžia, atrankiniai kvalifikaciniai plaukimai; 

13:20 val. finaliniai plaukimai; 

16:00 val. meistrų plaukimai (1000 m); 

Sekmadienis, rugpjūčio 23 d., Atviras Lietuvos suaugusiųjų čempionatas: 

07:45 val. teisėjų, savanorių susirinkimas; 

09:00 val. varžybų pradžia, atrankiniai kvalifikaciniai plaukimai; 

12:30 val. finaliniai plaukimai. 
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TECHNINĖ INFORMACIJA: 

Visi regatos dalyviai paraiškas teikia iki rugpjūčio 16 dienos imtinai el. paštu: entry@lif.lt. 

Paraiškas prašome pildyti pagal pridedamą paraiškos pavyzdį atskirai kiekvienam čempionatui: 

jaunučių, jaunių, jaunimo ir suaugusiųjų.  

Po paraiškų priėmimo termino sportininkų keitimas ar išbraukimas vykdomas iki rugpjūčio 

19 d. (trečiadienio) 12:00 val., pildant pridedamas įgulų keitimo ar atšaukimo formas.  

Už pavėluotą paraiškos pateikimą taikomas 10 eurų mokestis asmeniui vienos rungties startui 

(už sėdynėlę). Naujos paraiškos pateiktos likus mažiau nei valandai iki burtų traukimo nepriimamos.  

Jei komandos vadovas neatšaukia įgulos iki nurodytos varžybų rašte – kvietime datos ir 

valandos, už neatšauktą įgulą komandai skiriama bauda – 20 eurų (už vieną įgulą).  

Jei komandos vadovas laiku neatšaukia įgulos ir įgula neatvyksta į startą komandai skiriama 

bauda – 50 eurų (už vieną įgulą).  

Įgulos atšaukimas priimamas raštu, užpildžius įgulų atšaukimo formą ir ją pristačius 

vyr. teisėjui į finišo bokštą.  

Bauda už įgulos neatšaukimą ir neatvykimą į startą mokama po varžybų per 10 dienų į 

Lietuvos irklavimo federacijos sąskaitą: LT617300010035320053.  

Pridedama:  

1. Preliminari programa, paraiškos forma;  

2. Paraiškos keitimo forma.  

 

Pagarbiai, 

Prezidentas     Dainius Pavilionis 

 

 

 

 

 

	

	


