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KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS Į IRKLAVIMO SEZONO ATIDARYMO REGATĄ 

 

Kviečiame teikti paraiškas į 2019 m. balandžio 26-28 d. Trakų irklavimo bazėje 

(Karaimų g. 73, Trakai) vyksiančią Irklavimo sezono atidarymo regatą. Regatoje dalyvaujančios 

amžiaus grupės: jauniai, suaugę. 

 

Preliminari regatos programa: 

Penktadienis, balandžio 26 d.: 

Startuoja 1x ir 2- valčių klasės; 

11:00 val. komandų vadovų posėdis; 

15:00 val. parengiamieji plaukimai; 

17:00 val. finaliniai plaukimai. 

Šeštadienis, balandžio 27 d.: 

Startuoja 2x, 4-, 4x ir 8+ valčių klasės; 

09:00 val. parengiamieji plaukimai (2x valčių klasėse); 

11:00 val. finaliniai plaukimai (2x valčių klasėse); 

15:00 val. finaliniai plaukimai (4-, 4x ir 8+ valčių klasėse); 

4-, 4x ir 8+ valčių klasėse dalyvaujant daugiau nei 8 įguloms bus vykdomi parengiamieji 

plaukimai 15:00 val., šių rungčių finalus numatant paskutinius dienoje. Tiksli programa priklausys 

nuo varžybose dalyvaujančių įgulų skaičiaus. 

Sekmadienis, balandžio 28 d.: 

08:00 val. pretendentų į nacionalinę rinktinę atranka (handycap startas); 

10:00 val. parengiamieji plaukimai (visų valčių klasių, kurių skaičius viršija 8); 

11:00 val. finaliniai plaukimai (visų valčių klasių) 

 

Galutinė regatos programa bus paskelbta gavus dalyvių paraiškas, bet ne vėliau nei š. m. 

balandžio 24 d. Rungčių startų eiliškumas yra pateikiamas šio rašto pabaigoje. 

Regatos nuostatai: 

• Varžybų nuotolis – 2000 m. 

• Pirmos dienos įgulų reitingas bus sudarytas pagal kontrolinių testavimų rezultatus ir 

žinomus įgulų pajėgumus. 
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• Regatos metu bus tiesioginė kvalifikacija į A, B ir C finalus, priklausomai nuo įgulų 

skaičiaus. 

• JM2-/M2- ir JW2-/W2- įgulos varžysis jungtiniuose plaukimuose, jei paraiškų bus 

vienetai. 

Atkreipiame dėmesį, jog regatos metu bus vykdoma sportininkų atranka atstovauti 

nacionalinę rinktinę tarptautinėse regatose. Atranka bus sudaryta iš 3 etapų:  

1) penktadienio startų mažomis valčių klasėmis, bus atrinktos visų amžiaus grupių 

stipriausios vienvietės ir dvivietės be vairininko.  

2) šeštadienio startų - sukomplektuotomis didesnėmis valčių klasėmis; 

 3) „handycap“ starto sekmadienį. 

 
Jaunių atranka bus vykdoma per mažas valtis 1x, 2- į 2x, 4- ir 4x. 

• Atrankos procese dalyvauja 8 vienvietės ir 4 dvivietės be vairininko laimėjusios penktadienį 

(pirmame etape); 

• Antrame etape (šeštadienį), atrinktos jaunių įgulos startuoja sukomplektuotose 2x, 4x ir 4- 

valčių klasėse; 

• Paskutiniame atrankos etape (handycap starte) dalyvaus laimėjusios 1x ir 2- valčių klasės 

įgulos ir sukomplektuotos didesnės valtys. 

Įgula negali būti atrinkta į Europos jaunių irklavimo čempionatą, jeigu nebaigė viso atrankos 

proceso. Svarbu suprasti, kad jauniai gali varžytis 3-4 kartus maksimalia jėga Europos čempionato 

metu, todėl ir atrankos metu yra sudaromos tokios pat sąlygos. 

 

Suaugusiųjų, jaunimo įvertinimas prieš Europos čempionatą ir pasaulio taurės etapą: 

• Pirmame etape (penktadienio startuose) dalyvaujantys suaugusieji ir jaunimo atstovai 

startuoja 1x ir 2- valčių klasėse; 

• Antrame etape (šeštadienio startuose) startuoja suaugusiųjų, jaunimo įgulos 2x ir 4-, 4x 

valčių klasėse: 

• Paskutiniame įvertinimo etape (sekmadienio startuose handycap starte) varžysis geriausius 

rezultatus parodžiusios įgulos 1x, 2x,2-, 4- ir 4x valčių klasėse. 

 

Paraiškos yra priimamos iki balandžio 21 d. (sekmadienio) imtinai pagal pridedamą 

lentelę. Paraiškas siųsti el. p.: lvenclovaite@gmail.com  

Trenerių susirinkimas vyks balandžio 26 d. (penktadienį) 11:00 val. LOSC irklavimo 

bazės konferencijų salėje. Susirinkimo metu bus burtai ir aptariama atrankos sistema. Visų trenerių 

dalyvavimas būtinas. 

 

Primename, kad sportininkai turi mokėti plaukti, turėti gydytojo leidimą dalyvauti varžybose 

arba turėti atnaujintą LIF licenciją. Prašymus išduoti licencijas šioms varžyboms prašome siųsti el. 

lvenclovaite@gmail.com iki paraiškų padavimo datos. Vėliau pateikti duomenys bus apdorojami po 

regatos. Atkreipiame dėmesį, jog tie sportininkai kurie neturi ar nesusimokėjo už licencijas, bus 

prašomi pateikti ir galiojančias medicinos pažymas. 
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Numatoma valčių klasių startų seka pateikiama lentelėje žemiau: 

Penktadienis (balandžio 26 d.) Šeštadienis (balandžio 27 d.) Sekmadienis (balandžio 28 d.) 

Rungties 
Nr. 

Valčių klasė 
Rungties 

Nr. 
Valčių klasė 

Rungties 
Nr. 

Valčių klasė 

15:30 Parengiamieji plaukimai  9:00 Parengiamieji plaukimai  
Nacionalinės rinktinės įgulų 

kandidatų handycap startai** 

101 JM1x 109 JM2x Parengiamieji plaukimai 

102 JW1x 110 JW2x 201 JM1x 

103 M1x;  111 M2x 202 JW1x 

104 W1x;  112 W2x 203 M1x;  

105 JM2- Finaliniai plaukimai  204 W1x;  

106 M2- 109 JM2x 205  JM2-  

107 JW2- 110 JW2x 206 M2- 

108 W2- 111 M2x 207 JW2- 

17:30 Finaliniai plaukimai   112 W2x 208 W2- 

101 JM1x Finaliniai plaukimai* 209 JM2x, M2x 

102 JW1x 113, 114 JM4x M4x 210 JW2x, W2x 

103 M1x;  115, 116 JM4- M4- Finaliniai plaukimai* 

104 W1x; 117, 118 JW4x W4x 201 JM1x 

105 JM2- 119, 120 JW4- W4- 202 JW1x 

106 M2- 121 M8+ 203 M1x;  

107 JW2- 

 

204 W1x;  

108 W2- 205  JM2- 

 

206 M2- 

207 JW2- 

208 W2- 

209 JM2x, M2x 

210 JW2x, W2x 

211 JM4x M4x 

212 JM4- M4- 

213 JW4x W4x 

214 JW4- W4- 

215 M8+ 

*Finaliniai plaukimai iškart organizuojami tose rungtyse, kuriose dalyvauja ne daugiau 8 įgulų. 

Esant daugiau nei 8 įguloms yra organizuojami parengiamieji plaukimai. Tos pačios rungties, tačiau 

skirtingų amžiaus grupių, plaukimai bus apjungti jei suminis dalyvaujančių įgulų skaičius tose 

rungtyse neviršys 8.  

 

 

 

PRIDEDAMA: 

 

1. Paraiškos forma 

 

 

 

 

Sėkmingų startų, 

 

Prezidentas                            Dainius  Pavilionis  


