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  LIETUVOS IRKLAVIMO FEDERACIJA 
______________________________________________________________ 
Žemaites 6, LT–03117,  Vilnius, Lietuva Tel./faksas: +370 5 21 33 154 El.paštas  info@lif.lt http:// www.lif.lt 
 

 
 
Lietuvos irklavimo bendruomenei, nariams, partneriams  2018-07-24 Nr. S-191 
Teisėjų kolegijai 
 
KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS ATVIRIEMS LIETUVOS JAUNIŲ, JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ČEMPIONATAMS 
 
 

Informuojame, kad šių metų rugpjūčio 17-19 dienomis, Trakuose vyks atviras Lietuvos suaugusiųjų, 
atviras Lietuvos jaunimo bei atviras Lietuvos jaunių irklavimo čempionatai. 
 

Programa: 
Penktadienis, rugpjūčio 17 d., Atviras Lietuvos jaunių čempionatas: 

Atvykimas. 
 09:00 val. – komandų vadovų, trenerių susirinkimas konferencijų salėje; 
10:00 val. – teisėjų susirinkimas; 
12:00 val. – Varžybų pradžia. Atrankiniai kvalifikaciniai plaukimai iš bendro starto (žiūrėti pridedamą 

preliminarią startų programą); 
16:00 val. – Finaliniai plaukimai. 

 
Šeštadienis, rugpjūčio 18 d., Atviras Lietuvos suaugusiųjų ir atviras Lietuvos jaunimo čempionatai (1 
diena): 
            08:00 val. teisėjų kolegijos pirmininko ir varžybų teisėjų bei savanorių susirinkimas. Posėdžių salė I a. 

09:00 val. – varžybų pradžia. Atrankiniai kvalifikaciniai plaukimai iš bendro starto (žiūrėti pridedamą 
preliminarią startų programą); 

13:30 val. Finalai; 
17:00 val. - meistrai, finaliniai plaukimai. Laiko perskaičiavimas pagal Kanadiečių sistemą. 
 

Sekmadienis,  rugpjūčio 19 d., Atviras Lietuvos suaugusiųjų bei atviras Lietuvos jaunimo čempionatai (2 
diena): 

08:00 val. teisėjų kolegijos pirmininko ir varžybų teisėjų bei savanorių susirinkimas. Posėdžių salė I a. 
09:00 val. – varžybų pradžia. Atrankiniai kvalifikaciniai plaukimai iš bendro starto (žiūrėti pridedamą 

preliminarią startų programą); 
13:30 Finalai. 

 

TECHNINĖ INFORMACIJA: 
Visi regatos dalyviai paraiškas privalo pateikti iki rugpjūčio 10 dienos imtinai el. paštu: 
lvenclovaite@gmail.com.  Prašome paraiškas pildyti pagal pridedamą paraiškos pavyzdį. Paraiškos jaunių, 
jaunimo ir suaugusiųjų čempionatams yra pildomos atskirai!  
Vėliau teikiamos sportininkų ar meistrų paraiškos siekiant užtikrinti tvarkingą ir operatyvų starto protokolo 
paskelbimą nebus priimamos arba apmokestintos vadovaujantis starto mokesčio mokėjimo tvarkos 
aprašu.  
Praėjus paraiškų priėmimo terminui yra galimas sportininkų keitimas ar išbraukimas iki rugpjūčio 15 d. 
(trečiadienio). Vėlesni sportininkų ar įgulų išbraukimai, nesant pateisinamos priežasties (gydytojo pažymos), 
bus apmokestinami baudomis vadovaujantis starto mokesčio mokėjimo tvarkos aprašu. 
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Taip pat pažymime, jog paraiškų keitimai turi būti atliekami naudojant prisegamą paraiškos keitimo formą. 
 
STARTO MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA 
Pateikus paraiškas, prašome iki rugpjūčio 10 d. sumokėti starto mokestį. Starto mokestis taikomas 
suaugusiųjų,  jaunimo ir jaunių irklavimo čempionatams už kiekvienos rungties startą (starto sėdynėlei). 
Starto mokestis taikomas ir vairininkui.  
LIF klubai,  iki šiol nesumokėję 2018 metų narystės mokesčio, moka kaip ne LIF nariai. 
 
Nustatytos sumos:  

Eil Nr. Amžiaus grupė LIF nariui, 
pateikiant 
paraišką   
 

Neturintys LIF 
narystės statuso, 
pateikiant paraišką 

Suma mokama su 
pavėlavimu, varžybų 
vietoje 

     

1 Suaugę, jaunimas 4 eurai 5 eurai 10 eurų 

2 Jauniai (kai startuoja jaunių 
amžiaus varžybose)   

3 eurai 4 eurai 5 eurai 

3 Meistrai 10 eurų 20 eurų 20 eurų LIF 
nariams/40 eurų ne 
LIF nariams 

 
 

Starto mokestis turi būti 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 likus 3 d. d. iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. 
 

Primename, kad iki nustatytos datos nesumokėjus starto mokesčio bei jį apmokant varžybų vietoje 
mokestis yra didesnis, todėl siūlome naudotis išankstinio mokėjimo sistema. Varžybų vietoje 
mokestis yra renkamas rugpjūčio 17 d. iki 11:00 val. finišo bokštelyje, 1a. 
 

 
Pridedama: 
1. Preliminari startų programa; 
2. Paraiškos forma; 
3. Paraiškos keitimo forma. 

 
 
 
 
 
 
Prezidentas         Dainius  Pavilionis  

 

 

 

 

 


