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DĖL PARAIŠKŲ Į VARŽYBAS PATEIKIMO TVARKOS IR STARTO MOKESČIO
MOKĖJIMO APRAŠO

Kiekvienos irklavimo varžybos yra svarbus įvykis tiek sportininkams ir jų treneriams, kurie
siekia parodyti savo geriausius rezultatus, tiek varžybas organizuojančiai Lietuvos irklavimo
federacijai bei teisėjams ir savanoriams, kurie stengiasi, kad viskas vyktų kuo sklandžiau ir nesukeltų
papildomų įtampų.
Lietuvos irklavimo federacijos vykdomasis komitetas 2018 m. vasario 1 d. posėdyje patvirtino
Starto mokesčio mokėjimo aprašą, kurį galite rasti LIF puslapyje, skiltyje Dokumentai> Nuostatos ir
reglamentai> Starto mokesčio mokėjimo aprašas. Šiame apraše numatyta starto mokesčio sumos ir
mokėjimo tvarkos, įgulų atšaukimai ir nuobaudos nesilaikant nustatytų terminų.
Šiame apraše numatytomis nuobaudomis jokiu būdu nesiekiama pasipelnyti iš varžybų
dalyvių – sporto mokyklų ar klubų. Stengiamės nustatyti tvarką, kuri padėtų sklandžiai vykdyti
varžybas, t. y. aiškiai sudėlioti varžybų programą, laiku pateikti starto programas, ir kad dėl vienos
ar kelių įgulų neatvykimo į startą šių programų nereikėtų neplanuotai keisti. Pavyzdžiui neretai
susidaranti situacija: pagal preliminarias paraiškas yra gaunamos 8 įgulos, kurios turėtų varžytis 2
plaukimuose dėl patekimo į finalą A/B, tačiau išsibraukus bent vienai įgulai, varžybų programa
keičiasi kardinaliai kadangi atrankinių plaukimų rengti nebėra tikslo (visos likusios 7 įgulos patenka
į finalą A). Taip pat siekiama, kad treneriai tikslingai planuotų sportininkų startus tam tikrose valčių
klasėse, varžybose dalyvausiančias įgulų sudėtis numatytų iš anksto ir atsisakytų dabar esančios
praktikos paskutiniu momentu (varžybų dieną) šias įgulų sudėtis koreguoti ar išbraukti.
Apraše numatytas įgulų atšaukimas ir nuobaudos taikomas visose Lietuvos irklavimo
federacijos organizuojamose varžybose, nepriklausomai ar starto mokestis renkamas, ar ne.
Varžybų rašte – kvietime nurodoma data ir valanda iki kada komandos vadovas gali atšaukti
pateiktas įgulas. Atšaukus įgulas sumokėtas starto mokestis negrąžinamas, išskyrus kai komanda ar
įgula atšaukiama pateikus mediko pažymą, jog sportininkas susirgo po paraiškos pateikimo.
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 FISA 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 tą pačią
sąskaitą kaip ir starto mokestis. Nesumokėjus laiku baudos, tos komandos sportininkai netenka teisės
dalyvauti kitose LIF rengiamose varžybose.
Jei reikalingas platesnis taisyklių išaiškinimas, paskaita ar seminaras kaip ir kokiu atveju
kokios formos pildomos - kreipkitės stengsimės atvykti ir nemokamai suteikti visą informaciją.
Akcentuojame, kad šis sprendimas niekaip nepadidins išlaidų toms komandoms, kurios
tvarkingai pateikia paraiškas ir jas laiku atšaukia, nes pats įgulos atšaukimas su pateisinama
priežastimi yra nemokamas.
Pridedama:
1. Starto mokesčio grąžinimo / užskaitymo prašymas.
2. Paraiškų atšaukimo/keitimo forma.

Pirmininkė

Laimutė Šližauskienė

Priedas Nr. 1.
PAVYZDYS
LIETUVOS IRKLAVIMO FEDERACIJAI
IRKLAVIMO TEISĖJŲ KOLEGIJAI

Starto mokesčio grąžinimo/užskaitymo
PRAŠYMAS
Data......................
Vieta.....................

Prašau _________________________________________________________organizacijos/asmens
sumokėtą starto mokestį už _________________________________________________________
_______________________________________________________varžybose nedalyvavusią įgulą,
sumą _____________eurus (ų) grąžinti į tą pačią sąskaitą banke __________________________
sąsk. Nr. ____________________________________________ arba užskaityti kitoms varžyboms:
___________________________________________________________(pildyti reikalingas skiltis).

Komandos vadovas:
____________________________ ____________________________
Komandos pavadinimas
Paršas

Vardas, pavardė

___________________

