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KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKĄ LIF TAURĖS II ETAPUI

Informuojame, kad š. m. liepos 24 d. Lietuvos irklavimo federacija kartu su VšĮ „Klaipėdos
irklavimo centras“, VO Klaipėdos irklavimo klubu organizuoja LIF taurės II etapą.
Regata vykdoma Klaipėdoje, Danės upėje, varžybų adresas dalyviams ir sirgaliams:
Klaipėdos irklavimo bazė , Gluosnių skg. 8, Klaipėda
Siekiant sudaryti geresnes sąlygas atsiskleisti individualiems irkluotojų įgūdžiams, LIF
taurės etape bus vykdomos varžybos keturioms valčių kategorijoms: M2-; W2-; M1x; W1x.
Plaukimai vyksta kas 1 min. Finišas ties įplaukimu į Jono kalnelį, prie Senosios irklavimo bazės
(Pylimo g. 6).
LIF taurės varžybomis siekiama skatinti ir motyvuoti Lietuvos irkluotojus kelti sportinį
meistriškumą, tuo pačiu sudarant sąlygas irklavimo sezono metu varžytis 3 etapų regatoje, plėsti
varžybų geografiją.
Varžybų programa:
12:30 val. – teisėjų kolegijos susirinkimas
13:00 val. – komandų vadovų posėdis
14:00 val. – LIF Taurės plaukimai (nuotolis 2000 m)
15:30 val. – Jūros šventės elitinis sprintas (250 m), dalyvauja Lietuvos irklavimo rinktinės
nariai ir 1-3 vt. M1x valčių klasėje užėmę sportininkai
16:30 val. – Jūros šventės vikingų valčių lenktynės
17:30 val. – Apdovanojimai
II etapo prizininkai bus apdovanojami Lietuvos irklavimo federacijos medaliais bei rėmėjų
įsteigtais prizais. LIF finalinės Taurės varžybų nugalėtojai ir prizininkai bus nustatyti naudojant
žemiau pateiktą taškų sistemą:
1-a vieta – 8 taškai, 2-a vieta – 6 taškai, 3-a vieta – 5 taškai, 4-a vieta – 4 taškai, 5-a vieta – 3 taškai,
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6-a vieta – 2 taškai 7-a vieta – 1 taškas. Kiti - 0 taškų.
Po trijų etapų kiekvienos rungties įgulos – nugalėtojos, toje pačioje kategorijoje surinkusios
daugiausiai taškų, bus apdovanojamos taurėmis bei piniginiais prizais. Taip pat informuojame, jog
taškai yra skaičiuojami tik tokios pačios sudėties įguloms ir rungtims, todėl pakeitus rungtį antrame
ar trečiame etape, taškai yra skaičiuojami atskirai, naujai sukurtai įgulai ar rungčiai.
Paraiškas prašome siųsti el. paštu entry@lif.lt iki š. m. liepos 21 d. imtinai. Praėjus paraiškų
priėmimo terminui yra galimas sportininkų keitimas ar išbraukimas iki birželio 23 d. 12 val.
(ketvirtadienio).
Visi dalyviai privalo pasitikrinti sveikatą, turėti licencijas, žinoti savo sveikatos būklę
bei atsižvelgti į gydytojų rekomendacijas dėl fizinio krūvio. Neturint licencijos yra privalu
komandos vadovų posėdyje turėti mediko leidimą startuoti ir pateikti informaciją, jog
sportininkas moka plaukti.
Po LIF taurės II etapo plaukimų, bus organizuojamas Jūros šventės elitinis sprintas (250 m),
kuriame dalyvauja Lietuvos irklavimo rinktinės nariai ir 1-3 vietą LIF taurės II etapo varžybose M1x
valčių klasėje užėmę sportininkai. Plaukimas vyks 15:30 val.
Pridedama:
1. Paraiškos forma
2. Elitinio sprinto ir vikingų valčių lenktynių programa

Pagarbiai,
Prezidentas

Dainius Pavilionis

LIETUVOS IRKLAVIMO FEDERACIJA
Žemaitės g. 6, LT-03117 Vilnius, tel. +370 5 213 31 54, el. p. info@lif.lt
Į. k. 191366567, www.lif.lt

