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KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS DALYVAUTI
LIF ŽIEMOS ČEMPIONATE UŽDAROSE PATALPOSE
Informuojame, kad šių metų gruodžio 7 d. (šeštadienį), 12 val. Trakų irklavimo bazėje,
(Karaimų g. 73), vyks Lietuvos irklavimo federacijos (LIF) organizuojamas LIF Žiemos
čempionatas uždarose patalpose, o Lietuvos studentų sporto asociacija vykdys „Lietuvos
studentų čempionatą uždarose patalpose“. Bus vykdoma paralelinė užskaita, tačiau paraiškų
formos yra atskiros. Daugiau informacijos apie studentų čempionatą gausite atskiru raštu iš
LSSA.
Programa:
Rungties pavadinimas

Rungties
trumpinys

Nuotolis
metrais

Jaunučiai J 14 (14 metų imtinai)
(mergaitės, berniukai)

JW14 arba JM14

500

Gimimo metai,
nepaisant
tikslios gimimo
datos
2005 ir jaunesni

Jaunučiai A J16 (16 metų imtinai)
(mergaitės, berniukai)

JW16 arba JM16

1000

2003 ir jaunesni

Jauniai J 18 (18 metų imtinai)
(mergaitės, berniukai)

JW18 arba JM18

2000

2001 ir jaunesni

Jaunimas iki 23 metų (merginos,
vaikinai)
Suaugusieji (moterys, vyrai)

BW arba BM

2000

1996 ir jaunesni

W arba M

2000

Visi
pageidaujantys

Meistrai ( 27 ir vyresni)
(moterys, vyrai)

MW arba MM

1000

1992 ir vyresni

Komandų vadovų posėdis vyks Trakų irklavimo centro konferencijų salėje 10.00 val.,
dalyvavimas yra privalomas.
Apšilimas galimas nuo 11.00 val.
Paraiškas prašome siųsti el. paštu entry@lif.lt iki š. m. lapkričio 29 dienos, pagal
pridedamą formą. Paraiškoje prašome naudoti rungčių trumpinius, kurie pateikti šiame rašte.
Primename apie sportininkų prievolę pasitikrinti sveikatą bei turėti pažymą arba LIF sportininko
licenciją.
Jaunių pasiekti rezultatai įskaitomi ir bendroje suaugusiųjų ir jaunimo įskaitoje. Tuo
atveju, kai jaunio pasiektas rezultatas geresnis nei jaunimo ar suaugusiojo, bei jaunimo geresnis
nei suaugusiojo, apdovanojimas suaugusiųjų įskaitoje atitenka jaunių/jaunimo amžiaus grupės
irkluotojui.
Meistrų rungties nugalėtojas ir prizininkai yra nustatomi koreguojant distancijos įveikimo
laiką pagal Lietuvos meistrų amžiaus pataisų korekcinę lentelę. Visos meistrų amžiaus grupės
startuoja kartu. Prizus meistrų amžiaus grupei skiria asociacija “ROW Rowing Organising
Wave”
Dalyvio mokestis asmens startui (LIF nario / ne LIF nario / pavėluotas paraiškos
pateikimas):
jauniai – 3 eur. / 4 eur. / 10 eur.;
jaunimas, suaugę – 4 eur. / 5 eur ./ 10 eur.;
meistrai – nemokamai.
Mokestis yra mokamas Irklavimo teisėjų asociacijai. Mokėjimą atliekant bankiniu
pavedimu, mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti startų skaičių.
Duomenys mokėjimui:
Irklavimo teisėjų asociacija
AB Šiaulių bankas
Sąsk. nr. LT657182900005700727
SWIFT kodas CBSBLT26
Sąskaitos išrašomos po to, kai mokėjimas yra gautas.
Biudžetinės įstaigos prieš pateikdamos paraišką, kreipiasi dėl sąskaitos išrašymo.
Atšaukti paraiškas galima iki š. m. gruodžio 4 d. 17.00 val, tačiau primename, kad starto
mokestis mokamas už pateiktus sportininkus pirminėje paraiškoje. Studentų čempionato
dalyviams starto mokestis nemokamas. Atšaukus įgulas sumokėtas starto mokestis
negrąžinamas, išskyrus kai komanda ar įgula atšaukiama pateikus mediko pažymą, jog
sportininkas susirgo po paraiškos pateikimo. Visoms paraiškoms pateiktoms po 2019 m.
lapkričio 29 d. 17.00 val. taikomas pavėluotos paraiškos mokestis asmeniui vienos rungties
startui. Paraiškos pateiktos varžybų dieną – nepriimamos.
Varžybų prizininkai bus apdovanoti diplomais, medaliais, partnerių, rėmėjų ir LIF
skirtais prizais.
Maloniai kviečiame dalyvauti.
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