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KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS 

 

Informuojame, kad š. m. rugsėjo 15 d., Kupiškyje, Kupiškio ilgo nuotolio regatos metu, vyks 

trečiasis LIF Taurės etapas. LIF Taurės varžybomis siekiama skatinti ir motyvuoti Lietuvos 

irkluotojus kelti sportinį meistriškumą, sudarant sąlygas irklavimo sezono metu varžytis 3 etapų 

čempionate, bei plėsti varžybų geografiją. 

Tai bus paralelinė startų užskaita žemiau išvardintose rungtyse, vykdant Kupiškio ilgo 

nuotolio regatą. Siekiant sudaryti geresnes sąlygas atsiskleisti individualiems irkluotojų įgūdžiams, 

LIF Taurės etape varžosi 4 valčių kategorijos:  

M1x, W1x, M2- ir W2-.  

 Varžybų pradžia – 12:30 val., varžybų distancija – 6000 m.  

 III etapo prizininkai bus apdovanojami Lietuvos irklavimo federacijos medaliais bei rėmėjų 

įsteigtais prizais.  

Finalinės LIF 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, 6-a vieta – 2 taškai 7-a vieta – 1 taškas. Kiti - 0 taškų.  

Po 3 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 ar įgulos 

narį, taškai yra skaičiuojami atskirai, naujai sukurtai įgulai. Pridedame suvestinę taškų lentelę po 

pirmųjų dviejų LIF Taurės etapų.  

Tuo atveju, jei toje pačioje rungtyje, dvi ar daugiau įgulų surenka vienodą taškų skaičių, 

nugalėtoju skelbiama įgula, kuri dalyvavo daugiau LIF taurės etapų. 

Paraiškos yra teikiamos kartu su paraiškomis Kupiškio ilgo nuotolio regatai pagal pridedamą 

formą iki 2018 m. rugsėjo 10  dienos 12:00 val. el. paštu lvenclovaitė@gmail.com, t. y. paraiškos 

formoje pateikiamos įgulos dalyvauja tiek Kupiškio ilgo nuotolio regatoje, tiek LIF taurės 3 

etape. 

Visi dalyviai privalo būti pasitikrinę sveikatą, turėti licencijas, žinoti savo sveikatos būklę 

bei atsižvelgti į gydytojų rekomendacijas dėl fizinio krūvio. 

 

PRIDEDAMA: 

1. Kupiškio ilgo nuotolio regatos nuostatai; 

2. LIF Taurės dalyvių taškų suvestinė. 

  

 

 

Pagarbiai, 

Prezidentas       Dainius  Pavilionis  
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