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LIF teisėjų kolegijai 
 
 

DĖL LIETUVOS JAUNUČIŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ  
 
Informuojame, kad šių metų liepos 14-15 dienomis, Trakuose vyks Lietuvos jaunučių ir 

sporto vilčių žaidynių irklavimo varžybos. 

Preliminari programa: 

Šeštadienis, liepos 14 d. 
Lietuvos jaunučių sporto žaidynių irklavimo varžybos (pirma diena): 
Atvykimas. 
09:30 val. - teisėjų kolegijos, savanorių susirinkimas konferencijų salėje. 
10:00 val. – komandų vadovų, trenerių bei teisėjų susirinkimas konferencijų salėje. 
12:00 val. – varžybų pradžia. Atrankiniai kvalifikaciniai plaukimai, valtys startuoja po vieną 

kas minutę, nuotolis 1000 m. 
15:00 val. – Finaliniai plaukimai bendru startu, nuotolis – 1000 m. 

Sekmadienis, liepos 15 d. 
Lietuvos jaunučių sporto žaidynių irklavimo varžybos (2 diena): 
8:00 val.- vyriausiojo teisėjo ir varžybų teisėjų bei savanorių susirinkimas finišo bokštelio 1a. 
10:00 val. – varžybų pradžia. Atrankiniai kvalifikaciniai plaukimai iš bendro starto, nuotolis 

500 m. 
13:00 val. – Finaliniai plaukimai, nuotolis 500 m. 

TECHNINĖ INFORMACIJA: 
Paraiškas priimamos iki liepos 10 d. imtinai, el. paštu: lvenclovaite@gmail.com 
Prašome paraiškas pildyti pagal pridedamą paraiškos pavyzdį. Vėliau teikiamos sportininkų 

paraiškos nebus priimamos. 
Regatos prizininkai bus apdovanoti medaliais ir diplomais. Pagal Lietuvos jaunučių sporto 

žaidynių nuostatus, už įgulos laimėjimus taip pat yra apdovanojamas treneris. Esant jungtinei 
komandai, prašome nurodyti įgulos trenerį, kuris bus apdovanojamas. 

Visi varžybų dalyviai privalo būti pasitikrinę sveikatą bei mokėti plaukti. Sportininkų, 
neturinčių LIF sportininko licencijos, sąrašas su gydytojo vizomis bei sportininko parašu 
patvirtinančiu, jog moka plaukti, varžybų organizatoriams turi būti pateikiamas iki komandų 
vadovo posėdžio.   

 
INFORMACIJA DĖL ŽAIDYNIŲ DALYVIŲ MAITINIMO IR APGYVENDINIMO APMOKĖJIMO: 
Varžybų dalyvių maitinimo bei nakvynės išlaidos yra dengiamos iš Kūno kultūros ir sporto 

rėmimo fondo programos lėšų, kurias administruoja Lietuvos sporto federacijų sąjunga. 2018 m. 
Lietuvos jaunučių ir sporto vilčių žaidynių dalyviams yra nustatytos šios normos apgyvendinimui ir 
maitinimui: 
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 Išlaidos maitinimui (žmogui per 
parą) 

Išlaidos nakvynei (žmogui per 
parą) Eur 

Treneriai ir aptarnaujantis 
personalas 

10,14 Eur Iki 10 Eur 

Varžybų dalyviai 4,34 Eur Iki 10 Eur 

 
Informuojame, kad sąskaitos – faktūros už varžybų dalyvių apgyvendinimą bei maitinimą turi 

būti adresuojamos Lietuvos sporto federacijų sąjungai pagal žemiau nurodytus rekvizitus, bei 
antrąją varžybų dieną, kartu su apgyvendinimą ar maitinimą gavusių sportininkų sąrašu turi būti 
pateikiamos LIF atsakingam asmeniui – Vitalijai Putriūtei.   

Prašome atkreipti dėmesį, jog sąskaitoje turi būti nurodoma: 
1.  Paslaugos pavadinimas (maitinimas arba nakvynė). 
2.  Žmonių skaičius - jei tai nakvynės paslauga. 
3. Aptarnaujančio personalo ir atskirai sportininkų skaičius, jei tai maitinimo sąskaita. 
4.  Vieneto kaina. 
5.  Sąskaitose negali būti papildomų paslaugų (kurorto ar pagalvės mokesčiai)– tokios 

sąskaitos nebus priimamos. 
6. Reikalingas pridedamas sąrašas paslaugas gavusių asmenų su parengusio asmens parašu. 

Lietuvos sporto federacijų sąjungos rekvizitai: 
Lietuvos sporto federacijų sąjunga 
Žemaitės g. 6, LT-03117 Vilnius 
Įmonės kodas 191595733 
 
Varžybų dalyvių bei trenerių ir komandų aptarnaujančio personalo kelionės išlaidos yra 

dengiamos komandiruojančios organizacijos  sąskaita. 
 
PRIDEDAMA: 
1. Paraiškos forma. 
2. Maitinimo sąskaitos pavyzdys. 

 
 
 
 
 

Linkime gero oro ir puikios nuotaikos. 
 

 
 

Pagarbiai, 
Prezidentas      Dainius  Pavilionis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Maitinimo sąskaitos pvz. 
Priedas Nr. 1  
 
Lietuvos sporto federacijų sąjunga 
Žemaitės g. 6, LT-03117 Vilnius 
Įmonės kodas 191595733 
 
 

paslauga Vnt. kaina Asm. Suma eurais 

Sportininkų 
maitinimas 

4,34 5 21,70 

Trenerių 
maitinimas 

10,14 2 20,2 

 


