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ATNAUJINTAS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS “GINTARINIŲ IRKLŲ” REGATAI
Šiuo raštu informuojame, kad 2020 m. birželio 26-28 dienomis Trakuose vyks 58-oji
tarptautinė irklavimo regata „Gintariniai irklai“. Regata „Gintariniai irklai“ yra vienas
didžiausių kasmetinių irklavimo renginių Lietuvoje, sulaukiantis didelio tiek šalies, tiek
užsienio sportininkų susidomėjimo bei remiamas ilgamečių irklavimo partnerių, tokių kaip
Trakų rajono savivaldybė, Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir daugelis kitų.
Varžybos vykdomos Lietuvos sporto centre (LSC), adresu Karaimų g. 73, Trakai.
Komandų vadovų susirinkimas ir burtų traukimas – birželio 26 d. 12:00 val. irklavimo bazėje
įrengtame info centre (pagrindinio pastato pirmame aukšte).
Papildoma informacija apie varžybas, būtinus saugos reikalavimus dėl Covid-19
pandemijos, bus teikiama oficialioje interneto svetainėje www.lif.lt
Techninė informacija:
Atnaujinta varžybų programa pateikiama priede.
Paraiškų pateikimo terminas – birželio 19 d. imtinai.
Prašome naudoti priede pateikiamą paraiškos formą, užpildant visus reikiamus laukus
pagal pavydį. Užpildytos paraiškos turi būti siunčiamos tik tokiu el. paštu: entry@lif.lt
Įgulos narių pakeitimas yra atliekamas pateikiant „Įgulos pakeitimo“ (Crew change) formą,
nekartojant kitų pateiktų paraiškų.
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.
Varžybų tvarkaraštis:
Penktadienis (birželio 26 d.):
• 12:00 val. komandų vadovų posėdis ir burtai (Info centras);
• nuo 15:00 val. kvalifikaciniai startai į šeštadienio finalus iš bendro starto (nuotolis –
2000 m.).
Šeštadienis (birželio 27 d.):
• 9:00 val. finaliniai plaukimai (nuotolis – 2000 m.);
• nuo 15:00 val. kvalifikaciniai startai į sekmadienio finalus iš bendro starto (nuotolis
– 2000 m.).
Sekmadienis (birželio 28 d.):
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• 9:00 val. finaliniai plaukimai (nuotolis – 2000 m.);
Starto mokestis:
Dalyvio mokestis regatoje nėra taikomas. Komandoms jau atlikusioms mokėjimą,
dalyvio mokesčiai bus grąžinti. Už pavėluotą paraiškos pateikimą (nuo birželio 20 d.)
taikomas 10 eurų mokestis asmeniui vienos rungties startui (už sėdynėlę).
Meistrų startai:
Šeštadienis (birželio 27 d.):
• 13:00 val. meistrų startai 1000 m. distancijoje.
Rungtys: MW1x, MM4-, MW2x, MM1x, MW4-, MM2x
Meistrų startai nemokami, jeigu paraiškos pateiktos laiku iki š. m. birželio 19 d. (imtinai).
Pavėluotos paraiškos teikimo mokestis – 10 eurų už sėdynėlę. Tas pats dalyvis gali dalyvauti
tik vienoje meistrų rungtyje.
Kilus klausimams maloniai prašome kreiptis el. paštu info@lif.lt
Pridedama:
1. Paraiškos forma;
2. Atnaujinta 2020 m. tarptautinės regatos „Gintariniai irklai“ preliminari
programa;
3. Įgulos pakeitimo (Crew change) forma;
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