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Lietuvos irklavimo klubams, mokykloms, centrams   2018-06-04 Nr. S-140 
LIF nariams ir partneriams 
 
KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS  “GINTARINIŲ IRKLŲ” REGATAI 
    

Šiuo raštu informuojame, kad 2018 m. birželio 29 – liepos 1 dienomis Trakuose vyks 
56-oji tarptautinė irklavimo regata „Gintariniai irklai“. „Gintarinių irklų“ regata 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 Trakų olimpiniame sporto centre, adresu Karaimų g. 73, Trakai. 
Komandų vadovų susirinkimas ir burtų traukimas – birželio 29 d. 12:00 val. irklavimo bazėje 
įrengtame info centre (pagrindinio pastato pirmame aukšte). Papildoma informacija bus 
teikiama oficialioje interneto svetainėje www.lif.lt 
 
Techninė informacija: 
Detali varžybų programa pateikiama priede. 
Paraiškų pateikimo terminas – birželio 12 d. imtinai. 
 
Prašome naudoti priede pateikiamą paraiškos formą, užpildant visus reikiamus laukus. 
Užpildytos paraiškos turi būti siunčiamos el. paštu: lvenclovaite@gmail.com  
Įgulos narių pakeitimas yra atliekamas pateikiant „Įgulos pakeitimo“ (Crew change) formą.  
 
Paraiškos atsiųstos po paraiškų teikimo terminio pabaigos nebus priimamos. 
Atkreiptinas dėmesys, jog įvertinus kasmet didėjantį dalyvių skaičių šių metų regatos 
programa iš esmės yra pasikeitusi (žr. pridedamą varžybų preliminarią programą). 
Tvarkaraštis sudaro galimybę startuoti keliose valčių klasėse. 
Varžybų programa: 

Penktadienis (birželio 29 d.): 

• nuo 15:30 val. atrankiniai plaukimai į pusfinalius iš bendro starto (arba 
ketvirtfinalius, priklausomai nuo rungtyje dalyvaujančių dalyvių skaičiaus); 

• pasibaigus atrankiniams plaukimams masiškiausioms rungtims vykdomi paguodos 
perplaukimai dėl papildomų kelialapių į pusfinalio arba ketvirtfinalio plaukimus. 

Šeštadienį (birželio 30 d.): 

• nuo 09:00 val. ketvirtfinaliai dėl patekimo į pusfinalį (AB ir CD);   

• nuo 15:00  vykdomi pusfinaliai dėl patekimo į finalą (A, B, C ir D jei yra daugiau nei 
18 įgulų).  

• Pasibaigus pusfinaliams, rungčių, kuriose dalyvių skaičius sieks iki 7 įgulų, finalai.  
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Sekmadienį (liepos 1 d.) – nuo 13:00 val. vykdomi finaliniai plaukimai. 

Varžybų nugalėtojai bus apdovanojami medaliais, diplomais bei rėmėjų įsteigtais prizais ir 
dovanomis. 

Starto mokestis: 
Dalyvio mokestis ne LIF nariams (vienam irkluotojui) – 5 eurai, LIF nariams taikomas 

mokestis – 4 eurai. Mokama už asmenį vienos rungties startui. 
Apmokėjimas turi būti atliktas bankiniu pavedimu iki birželio 16 d. Nespėjus 

apmokėti iki nurodytos datos, dalyvio starto mokestis yra 10 Eurų ir galima sumokėti 
bankiniu pavedimu iki 10:00 val. (penktadienio, birželio 29 d.) . 

Atkreipiame dėmesį, jog starto mokesčio apmokėjimo tvarka pasikeitė ir starto 
mokestis yra mokamas Irklavimo teisėjų asociacijai pagal žemiau pateiktus rekvizitus: 

Gavėjo pavadinimas: IRKLAVIMO TEISĖJŲ ASOCIACIJA 
Bankas: AB Šiaulių Bankas 
Banko adresas: Tilžės g. 149, Šiauliai LT-76348 
Banko sąskaitos numeris: LT657182900005700727 
SWIFT kodas: CBSBLT26 

Norint gauti išankstinę sąskaitą faktūrą apmokėjimui – užpildykite paraišką bei 
pateikite mokėtojo informaciją lvenclovaite@gmail.com dar nepasibaigus paraiškų 
pateikimo terminui. 

Įgulų atšaukimai ir keitimai. 

Primename, jog 2018 m. gegužės 23 d. Irklavimo teisėjų asociacija raštu informavo 
tiek Lietuvos irklavimo federaciją tiek irklavimo klubus ar sporto mokyklas (rašto kopija 
pridedama), kuriame aprašė nuo 2018 m. vasario 1 d. įsigaliojusias įgulų atšaukimo ar įgulų 
sudėties keitimo taisykles. Atitinkamai informuojame, jog remiantis šiuo išaiškinimu, įgulų 
atšaukimai Gintarinių irklų regatoje gali būti pateikiami iki birželio 27 d. imtinai. Atšaukus 
įgulas sumokėtas starto mokestis negrąžinamas, išskyrus kai komanda ar įgula atšaukiama 
pateikus mediko pažymą, jog sportininkas susirgo po paraiškos pateikimo. Atšaukiant 
pateikus mediko pažymą, jau sumokėtu starto mokesčiu negali būti užskaitomi naujų įgulų 
apmokėjimai pasibaigus paraiškų teikimo laikui.  

Kilus klausimams maloniai prašome kreiptis el. paštu info@lif.lt  
 
Pridedama: 
1. Paraiškos forma; 
2. 2018 m. tarptautinės regatos „Gintariniai irklai“ preliminari programa; 
3. Įgulos pakeitimo (Crew change) forma; 
4. Irklavimo teisėjų asociacijos 2018 m. gegužės 23 d. rašto Nr. S-3 kopija, 2 lapai; 

 
 
 
 
 
Lietuvos irklavimo federacijos prezidentas   
Dainius  Pavilionis            
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