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     LIETUVOS IRKLAVIMO FEDERACIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS 
VYKDOMOS PRIEMONĖS, VYKDYMO VIETA IR LAIKAS 

 
DOKUMENTAS APIMA: 

❖ Organizacinę veiklą 
❖ Sportinę veiklą 
❖ Mainų programas 
❖ Bendradarbiavimą  
❖ Irklavimo sporto skatinimą, švietimą, informaciją, leidybą ir kvalifikacijos kėlimą 
❖ Ūkinę finansinę veiklą. 

    
Organizacinė veikla: 

❖ LIF kontrolinių testavimų ir varžybų rengimas, pagal konsultanto Giovanni Postiglione planą. 
Lietuvoje ir kitose stovyklavimo vietose užsienyje. 

❖ Irklavimo vakaro organizavimas Trakuose (vasaris). 
❖ LIF VK posėdžių rengimas, trenerių susirinkimų organizavimas Lietuvoje (pagal poreikį). 
❖ LIF metinės konferencijos rengimas Vilniuje (kovas). 
❖ LIF komisijų ir teisėjų kolegijos veikla. Lietuva, nuolat, pagal poreikį. 
❖ Tarptautinės sezono atidarymo regatos organizavimas Trakuose (balandis). 
❖ Tarptautinės regatos „Gintariniai irklai“ organizavimas Trakuose (birželis). 
❖ Lietuvos jaunučių irklavimo čempionato organizavimas Šiauliuose (birželis). 
❖ Jūros šventės „Vikingų drakonais“ regata. 
❖ Atviro Lietuvos jaunių, jaunimo ir suaugusiųjų čempionatų organizavimas Trakuose (rugpjūtis).  
❖ LIF taurės etapų Drevernoje, Šiauliuose ir Kupiškyje organizavimas (gegužė, birželis, rugsėjis).  
❖ Dalyvavimas FISA Joint Commission Meeting sesijoje, FISA renginių organizavimo klausimais 

(balandis ir liepa) FISA federacijų konferencijoje Londone (lapkritis). 
❖ 2020 m. veiklos programos rengimas (gruodis). 
❖ Rinktinių stovyklų organizavimas ir koordinavimas, pagal patvirtintą finansinį planą ir olimpinės 

rinktinės poreikius. 
❖ LIF uždarų patalpų žiemos čempionato organizavimas Trakuose (gruodis).  
❖ Darbas su Rėmėjais. 

 
Sportinė veikla: 
 

❖ Dalyvavimas užsienio klubų ir kt. sporto organizacijų ar privačių asmenų rengiamose 
irklavimo regatose, pramoginiuose renginiuose, šventėse, pagal metinį kalendorių ar atskirus 
kvietimus; 

❖ Dalyvavimas tarptautinėse regatose pagal kalendorinį planą. 
❖ Dalyvavimas FISA Europos jaunių čempionate Esene, Vokietijoje (gegužė). 
❖ Dalyvavimas FISA Europos čempionate Liucerna, Šveicarijoje (gegužė). 
❖ Dalyvavimas FISA Pasaulio taurės  III etape Roterdame, Olandijoje (liepa). 
❖ Dalyvavimas FISA Pasaulio jaunimo iki 23 m. čempionate Sarasotoje, JAV (liepa). 
❖ Dalyvavimas Atvirame Lietuvos jaunučių, jaunių, jaunimo ir suaugusių  irklavimo 

čempionatuose Trakuose (gegužė, rugpjūtis). 
❖ Dalyvavimas FISA Pasaulio jaunių čempionate Tokijuje, Japonija (rugpjūtis). 
❖ Dalyvavimas FISA Pasaulio čempionate Lince, Austrijoje (rugpjūtis, rugsėjis). 
❖ Dalyvavimas FISA Europos jaunimo iki 23 m. čempionate Joaninoje, Graikijoje (rugsėjis). 
❖ Dalyvavimas Pasaulio meistrų regatoje Valence, Vengrija (rugsėjis). 
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❖ Dalyvavimas žiemos ergometrų čempionatuose(gruodis). 
❖  

Mainų programos 
 

❖ Lenkijos irklavimo klubo „Lotto Bydgostia“ dalyvavimas tarptautinėje irklavimo regatoje 
„Gintariniai irklai“ 

❖ Lietuvos irklavimo komados dalyvavimas regatoje „Welka Wioslarska o Puchar Brdy“. 
❖ Teisėjų mainų programos. 

 
Bendradarbiavimas  
 

❖ Savanorių asociacijos, savanoriai. 
❖ LIF garbės nariai. 
❖ Rėmėjai. 
❖ Žiniasklaida. 
❖ LIF nariai. 
❖ LIF partneriai. 
❖ Savivaldybės. 
❖ LŠMSM. 
❖ KKSD. 
❖ LTOK. 
❖ LSFS. 
❖ LPOK, LNSF. 
❖ FISA. 
❖ Informacijos centrai. 
❖ Paramos fondai, muziejai. 
❖ Lietuvos universitetai. 
❖ Lenkijos irklavimo klubo „Lotto Bydgostia“. 
❖ FISA irklavimo konsultantas G. Postiglione. 
❖ Veteranų asociacija “Penki žiedai“. 
❖ p. W. Zwimpfer pagalba. 
❖ Bendradarbiavimas su valčių gamintojais. 
❖ Trenerių taryba ir teisėjų kolegija. 

 
Irklavimo sporto skatinimas, švietimas, informacija, leidyba ir kvalifikacijos kėlimas 
 

❖ Irklavimo vakaro organizavimas Trakuose (vasaris). 
❖ LIF metinės konferencijos rengimas (kovas). 
❖ Dalyvavimas FISA Europos šalių kongrese Liucernoje (gegužė). 
❖ Dalyvavimas FISA kongrese Lince, rugsėjis. 
❖ Dalyvavimas testavimuose su perspektyvaus rengimo ir OR nariais, kandidatais nuolat, pagal 

poreikį. 
❖ Teisėjų seminarų organizavimas, pagal teisėjų kolegijos patvirtintą planą Lietuvoje. 
❖ Šviečiamųjų seminarų rengimas pagal LIF narių prašymus Lietuvoje (pagal poreikį). 
❖ Seminarų ciklai sportininkams ir treneriams Lietuvoje. (pagal poreikį). 
❖ LIF svetainės, Instagramo, Facebook socialinio tinklalapio „Lietuvos irklavimas“ 

administravimas. 
❖ Irklavimo populiarinimas per kitas svetaines. 
❖ Trenerių ir medicinos personalo dalyvavimas seminaruose, kvalifikacijos kėlimo kursuose. 

 
Ūkinė finansinė veikla 

 
❖ Ūkinės finansinės veiklos auditas. 
❖ Metinė inventorizacija. 
❖ Ataskaitų ir statistinių formų rengimas. 
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❖ Naujų tvarkų ir aprašų rengimas. 

 


