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LIF nariams, treneriams, klubams,      2021-11-22  Nr. S-261 
sporto mokykloms, teisėjams, 
sporto visuomenei                   
 
 
KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS DALYVAUTI ATVIRAME UŽDARŲ PATALPŲ 
LIETUVOS IRKLAVIMO ČEMPIONATE 
 

Informuojame, kad šių metų gruodžio 18 d. (šeštadienį), 12:00 val., Lietuvos sporto 
centro Trakų irklavimo bazėje, adresu Karaimų g. 73, Trakai, vyks Lietuvos irklavimo 
federacijos, Row Rowing asociacijos, Lietuvos studentų sporto asociacijos organizuojamas 
Atviras uždarų patalpų Lietuvos irklavimo čempionatas ir Lietuvos studentų uždarų patalpų 
irklavimo čempionatas. 

Rungties pavadinimas Rungties 
trumpinys 

Nuotolis 
metrais 

Gimimo metai, 
nepaisant  tikslios 

gimimo datos 

 Jaunučiai J14  (14 metų imtinai)  
(mergaitės, berniukai) 

JW14 arba JM14 500  

 

2007 ir jaunesni 

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

JW16 arba JM16 1000  

 

2005 ir jaunesni 

Jauniai  J18      (18 metų imtinai) 
(mergaitės, berniukai) 

JW18 arba JM18 2000  

 

2003 ir jaunesni 

Jaunimas iki 23 metų (merginos, 
vaikinai) 

BW arba BM 2000 1999 ir jaunesni 

Suaugusieji (moterys,  vyrai) SW arba SM 2000  Visi pageidaujantys 

Meistrai ( 27 metai ir vyresni) 
(moterys, vyrai) 

  MW arba MM 1000  1994 ir vyresni 

Lengvasvoriai 
 

LW arba LM 2000 Tik studentai 

Studentai  STUD 2000 Bendra užskaita 



 

 
 

 
 
Preliminari programa: 
1200 - 1205 – LIF prezidento sveikinimo žodis 
1210 - 1240 - JW14/JM14 
1240 – 1300 - JW14/JM14 apdovanojimai 
1300 – 1330 - MW/MM 
1330 – 1400 - JW16/JM16 
1400 – 1430 - MW/MM ir JW16/JM16 apdovanojimai 
1430 – 1500 - JW18/JM18 
1500 – 1530 - BW/ BM 
1530 – 1600 - SW/SM 
1600 – 1630 - JW18/JM18, BW/ BM, SW/SM apdovanojimai 
 
Komandų vadovų posėdis vyks 10:00 val, LSC Trakų irklavimo centro konferencijų 

salėje ir yra privalomas.  
Apšilimas galimas nuo 11:00 val. 
Paraiškas prašome siųsti el. paštu entry@lif.lt iki š. m. gruodžio 10 dienos 17:00 val.,  

pagal pridedamą formą. Paraiškoje prašome naudoti rungčių trumpinius, kurie pateikti šiame 
rašte ir nurodyti tą rungtį, kurioje žadate varžytis.  

Primename apie sportininkų prievolę pasitikrinti sveikatą bei turėti pažymą arba 
galiojančią LIF sportininko licenciją. Prašome užtikrinti, kad nestartuojantys dalyviai būtų laiku 
išbraukiami iš starto protokolo.  

Jei komandos vadovas neatšaukia įgulos iki š.m. gruodžio 18 d. 09:00 val., už neatšauktą 
įgulą komandai skiriama bauda – 20 Eur. Jei komandos vadovas laiku neatšaukia sportininko ir 
jis neatvyksta į startą komandai skiriama bauda – 50 Eur. 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 – 10 Eur. / 20 Eur. / 20 - 40 Eur.* 

*Remiantis LIF starto mokėjimo aprašu. 
Starto mokestis yra mokamas Lietuvos irklavimo federacijai pagal žemiau pateiktus 

rekvizitus: 
Gavėjo pavadinimas: LIETUVOS IRKLAVIMO FEDERACIJA 
Bankas: SWEDBANK 
Banko sąskaitos numeris: LT617300010035320053 
 
Atšaukti paraiškas galima iki š.m. gruodžio 15 d. 17:00 val, tačiau primename, kad starto 

mokestis mokamas už pateiktus sportininkus pirminėje paraiškoje. Atšaukus įgulas sumokėtas 
starto mokestis negrąžinamas, išskyrus kai komanda ar įgula atšaukiama pateikus gydytojo 
pažymą, jog sportininkas susirgo po paraiškos pateikimo. Visoms paraiškoms pateiktoms po š.m. 

startuojant Lietuvos 

čempiontate 



 

gruodžio 15 d. 17:00 val. taikomas didesnis mokestis asmeniui vienos rungties startui. Paraiškos 
varžybų dieną – nepriimamos. 

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 jauniui/jaunimo amžiaus grupės 
irkluotojui.  

Studentų startai planuojami bendruose plaukimuose su Federacijos dalyviais, tačiau 
atskirai vertinami tik studentų rezultatai, siekiant išsiaiškinti laimėtoją. Atkreipiame dėmesį, kad 
siekiant dvigubos įskaitos tiek studentų tiek federacijos čempionate reikia pateikti dvi paraiškas. 

Meistrams amžiaus laiko korekcija yra 0,8 sek – vieneri metai. Visos meistrų amžiaus 
grupės startuoja kartu. 

Varžybų prizininkai bus apdovanoti LIF medaliais ir vertingais prizais. 
Meistrai apdovanojami LIF medaliais ir nugalėtojo taure. 
 

 
 
LIF generalinis sekretorius        Saulius Ritter 
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