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KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS 

 

Informuojame, kad š. m. birželio 15-16 d., Šiauliuose, vyks Lietuvos jaunučių čempionatas, 

Salduvės irklavimo regata bei antrasis LIF Taurės etapas.  

LIF taurės dalyvių startų užskaita bus vykdoma paraleliai su Salduvės regata šiose rungtyse: 

M1x, W1x, M2- ir W2-, o Lietuvos jaunučių čempionato dalyvių startai bus vykdomi atskirai. 

Preliminari varžybų programa: 

Šeštadienis (birželio 15 d.): 

09:30 val. – teisėjų kolegijos susirinkimas; 

09:45 val. – varžybų atidarymas; 

10:00 val. – komandų vadovų posėdis; 

11:00 val. – parengiamieji Jaunučių čempionato plaukimai (nuotolis 1000 m.); 

14:00 val. – finaliniai Jaunučių čempionato plaukimai (nuotolis 1000 m.); 

15:30 val. – Salduvės regatos ir LIF Taurės parengiamieji plaukimai (nuotolis 2000 m.); 

17:00 val. – Salduvės regatos meistrų plaukimai (nuotolis 1000 m.); 

17:30 val. – finaliniai Salduvės regatos ir LIF Taurės plaukimai (2000 m.). 

Sekmadienis (birželio 16 d.) 

10:00 val. – finaliniai Salduvės regatos plaukimai (nuotolis 2000 m.); 

30 min. po paskutinio finišo – apdovanojimai. 

Techninė informacija: 

Paraiškos pagal pridedamas formas yra pildomos atskirai Jaunučių čempionatui ir Salduvės 

regatai/LIF taurės 2 etapui, t. y. Salduvės regatai bei LIF Taurės 2 etapui yra pildoma bendra 

paraiška, todėl sportininkai dalyvaujantys Salduvės regatoje aukščiau išvardintose rungtyse 

automatiškai dalyvauja ir LIF Taurės 2 etape. 

Paraiškas prašome siųsti el. paštu entry@lif.lt iki š. m. birželio 7 d. imtinai. Praėjus paraiškų 

priėmimo terminui yra galimas sportininkų keitimas ar išbraukimas iki birželio 12 d. (trečiadienio). 

Vėlesni sportininkų ar įgulų išbraukimai, nesant pateisinamos priežasties (gydytojo pažymos), bus 

apmokestinami Irklavimo teisėjų asociacijos nustatyto dydžio baudomis. 

LIF Taurės antrojo etapo prizininkai bus apdovanojami medaliais bei rėmėjų įsteigtais prizais. 

Finalinės LIF Taurės varžybų nugalėtojai ir prizininkai bus nustatyti naudojant žemiau pateiktą 

taškų sistemą: 

1-a vieta – 8 taškai, 2-a vieta – 6 taškai, 3-a vieta – 5 taškai, 4-a vieta – 4 taškai, 5-a vieta – 3 

taškai, 6-a vieta – 2 taškai 7-a vieta – 1 taškas. Kiti - 0 taškų.  
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Po 3-iojo etapo kiekvienos rungties įgulos – nugalėtojos, toje pačioje kategorijoje surinkusios 

daugiausiai taškų, bus apdovanojamos taurėmis bei piniginiais prizais. Taip pat informuojame, jog 

taškai yra skaičiuojami tik tokios pačios sudėties įguloms ir rungtims, todėl pakeitus rungtį ar įgulos 

narį, taškai yra skaičiuojami atskirai, naujai sukurtai įgulai. 

Jaunučių čempionato prizininkai bus apdovanojami medaliais ir diplomais. 

Visi dalyviai privalo būti pasitikrinę sveikatą, turėti licencijas, žinoti savo sveikatos būklę bei 

atsižvelgti į gydytojų rekomendacijas dėl fizinio krūvio. 

 

Pridedama. Tarptautinės „Salduvės“ regatos nuostatai bei preliminari programa ir paraiškos 

forma. 

 
 

 
 
Pagarbiai, 
Prezidentas      Dainius  Pavilionis  


