Patvirtina 2022 balandžio 22d.
LIF konferencijoje

LIETUVOS IRKLAVIMO FEDERACIJOS
REGLAMENTAS

Bendroji dalis
Sąvokos
1. Irklavimo sąvoka
Irklavimas – tai valties su vairininku ar be vairininko judėjimas į priekį vieno ar kelių
irkluotojų raumenų jėgos pagalba, naudojant irklus kaip svertus ir sėdint nugara valties judėjimo
kryptimi. Irklavimo veiksmus valtyje imituojantis irklavimas vandens baseine, ar naudojant
irklavimo treniruoklį, taip pat yra traktuojamas kaip irklavimas.
2. Įkūrimas, pavadinimas ir teisinis statusas.
Lietuvos irklavimo federacija (toliau - LIF)
LIF vienija visą Lietuvos irkluotojų bendruomenę, vadovauja irklavimo sportui, gina jo
principus ir veikia pagal šias nuostatas:
Nepriklausomumas ir pirmenybė sportui:
LIF renginiai ar veikla negali būti naudojami jokiems politiniams, žinybiniams ar
komerciniams kitų organizacijų interesams tenkinti. LIF gina irkluotojų, irklavimo bendruomenės
interesus ir prieštarauja mėginimui naudoti sportą bet kokiems kitiems tikslams tenkinti.
LIF įkurta 1945 metais. 1991 m. LIF priimta į Tarptautinę irklavimo federaciją (angl. World
Rowing).
LIF yra ne pelno siekianti organizacija, turinti juridinio asmens statusą, kuris, savo veikloje
vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, įstatais ir reglamentu.
LIF yra irklavimo sporto savivaldos institucija.
LIF yra vienintelis Tarptautinės irklavimo federacijos (toliau - World Rowing) narys
Lietuvoje.
LIF pripažįsta Olimpinę chartiją ir World Rowing įstatus.

3. LIF principai
Irklavimas yra viena iš seniausių sporto šakų ir turinti tvirtas tradicijas. Bėgant metams
irkluotojų tradicijos suformavo vertybes, kurias irkluotojai gina ir stiprina:
3.1. Asmenybės vystymasis
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Irkluotojai irkluodami įgyja ryžtingumo, komandinės dvasios, pagarbos, įsipareigojimo,
sąžiningumo ir teisingo žaidimo jausmo patirties. Taikydami šiuos principus, irkluotojai tampa
nepriklausomi ir atsakingi, pasiruošę susidurti su gyvenimo sunkumais ir norintys pasidalinti
įgytomis vertybėmis su kitais.
3.2. Tarpusavio supratimas ir bendravimas
Irklavimo renginiai organizuojami taip, kad tai būtų priemonė draugiškam kontaktui tarp
dalyvių, prisidedant prie geresnio žmonių ir tautų supratimo, nepriklausomai nuo rasės, lyties,
religijų, sienų ar politinių sistemų. Irkluotojai visame pasaulyje sudaro bendruomenę, kuri pagrįsta
taikos, draugystės, sąžiningumo, supratimo ir tarpusavio pagalbos idealais.
3.3. Sporto šaka visiems ir visam gyvenimui
Irklavimas leidžia palaikyti fizinę formą nuo jaunystės iki brandaus amžiaus, praktikuojamas
kaip sveikatinimo funkciją turintis sportas. Irklavimas yra rungtyniauti leidžiantis ir poilsinis
sportas visiems, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties ar gebėjimų. Irklavimo federacija siekia
sudaryti visas galimybes kultivuoti irklavimą ir negalią turintiems sportininkams.
3.4. Aplinkos apsauga
Irklavimas yra sportas, kuriam reikia švaraus oro ir švaraus vandens; irklavimo
bendruomenė vaidina svarbų vaidmenį atsakingame ir darniame gamtos išteklių, ypatingai tų, kurie
būtini irklavimui, saugojime.
4. Interpretavimas
Šiame reglamente bei įstatuose, rungtynių taisyklėse bei visuose LIF dokumentuose, jeigu
kontekstas nereikalauja kitaip, visos nuorodos į vyrišką giminę apima ir moterišką giminę, o visos
nuorodos į „irkluotojus“ apima valčių irkluotojus, vairininkus ir įgulų atsarginius sportininkus.
5. Etiniai įsipareigojimai
Bet kuri šalis, turinti reikalų su LIF ir/arba bet kokioje srityje vykdanti bendrą veiklą,
įsipareigoja elgtis tinkamai ir etiškai pagal visus bendrai pripažįstamus etikos principus.

6. Sprendimus priimanti valdžios institucija
Sprendimus etiniais klausimais priimanti institucija yra LIF vykdomasis komitetas.
7. Teisiniai LIF organai
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Pagal LIF įstatus, reglamentą ir kitas nuostatas, LIF poveikio priemones nuobaudoms skirti
įgaliojimus turi:
-

Teisėjų taryba (arbitražas)

-

Apeliacinė komisija.

-

Vykdomasis komitetas (jei apeliacija teikiama teisėjų kolegijos nariui).

LIF Reglamentas
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VARŽYBŲ REGLAMENTAS
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
-

Plėtoti ir populiarinti irklavimo sportą Lietuvoje.

-

Ruošti ir atrinkti didelio sporto meistriškumo įgulas, sugebančias tinkamai atstovauti
Lietuvą olimpinėse žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose ir kitose tarptautinėse
varžybose.

-

Išaiškinti pajėgiausius ir perspektyviausius irkluotojus, geriausiai dirbančius trenerius,
komandų vadovus, sporto klubus, miestus bei teisėjus.

-

Užmegzti ir plėtoti ryšius su užsienio šalimis, World Rowing narėmis.

-

Vykdyti varžybas vadovaujantis World Rowing varžybų taisyklėmis, principais ir šiuo
reglamentu.

VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI
Varžybos gali būti rengiamos LIF ir kitų organizatorių.
Informaciją apie miestų, klubų, mokyklų (ne LIF) organizuojamas varžybas, skleidžia ir
platina patys organizatoriai.
Laiku, techniškai ir tvarkingai pateikta informacija gali būti viešinama LIF internetinėje
svetainėje, socialiniuose tinkluose.
LIF neatsako už kitų organizatorių rengiamas varžybas, jų saugumą, bei kokybę.
VARŽYBŲ VYKDYMAS
LIF varžybas organizuoja ir rengia LIF paskirtas organizacinis komitetas.
Organizacinio komiteto atsakomybė:
-

Užtikrinti, kad varžybos vykdomos laikantis visų saugumo reikalavimų, pagal LIF ir World
Rowing taisykles.

-

Dalyviams garantuojamas skubus nemokamas medicininis aptarnavimas.

-

Varžyboms teisėjaus kvalifikuoti LIF teisėjai ir bus tinkamai parengta visa reikalinga įranga.

-

Bus laikomasi visų LIF ir World Rowing etikos principų.

VARŽYBŲ TIPAS/RŪŠIS
Varžybos yra skirstomos į:
-

Kontrolinės – atrankinės – komplektuojamosios.

-

Kompleksinės.

-

Regatos.
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-

Čempionatai.

LIF VARŽYBŲ METINIS KALENDORIUS
Organizatorius, siekiantis, kad jo organizuojamos varžybos būtų įtrauktos į LIF kalendorių
ateinančiais metais:
-

Kreipiasi į LIF direktoratą su prašymu įtraukti į kalendorių varžybas iki einamųjų metų
rugpjūčio 1 d. pateikiant LIF VK patvirtintos formos prašymą.
Derinimų procedūra:

-

LIF direktoratas iki rugpjūčio 10 d. pateikia susistemintą kalendoriaus projektą komisijoms,
taryboms ir darbo grupėms derinti.

-

Komisijos, tarybos ir darbo grupės galutinį kalendoriaus projektą pateikia iki rugsėjo 10 d.
LIF VK tvirtinimui.

-

LIF VK varžybų kalendorių tvirtina iki rugsėjo 20 d.

VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS IR TVARKA
Varžybos vykdomos pagal LIF patvirtintą varžybų kalendorių ir nuostatus, kuriuose
nurodyta vieta, data ir valčių klasių starto eiliškumas.
Tarptautinių varžybų valčių startavimo eiliškumas keičiamas tik LIF konferencijoje.
DALYVAUJANČIOS ORGANIZACIJOS
LIF vykdomose varžybose gali dalyvauti organizacijos ir sportininkai nurodyti varžybų
nuostatuose.
VARŽYBŲ DALYVIŲ PAREIGOS
-

Turėti LIF licenciją,
Arba privaloma:

-

Mokėti plaukti.

-

Turėti gydytojo leidimą dalyvauti varžybose.

-

Laikytis nustatytų saugumo taisyklių bei judėjimo krypties taisyklių vandens akvatorijoje.

-

Laikytis varžybų taisyklių, etikos ir moralės normų, sportinio rėžimo, sąžiningai
rungtyniauti varžybose, antidopingo taisyklių.

-

Turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

KOMANDŲ VADOVŲ PAREIGOS
Kiekviena komanda (klubas, organizacija) privalo turėti patvirtintą savo komandos vadovą.
Viena komanda gali turėti tik vieną vadovą, komandos vadovas gali atstovauti tik vienai komandai.
LIF Reglamentas
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Visus leistinus pakeitimus paraiškose gali daryti tik komandos vadovas ir tik raštu. Komandos
vadovas nurodomas komandos paraiškoje.
Komandos vadovo pareigos:
-

Užtikrinti, kad visi varžybų dalyviai, būtų pasitikrinę sveikatą, turėtų gydytojo leidimą
dalyvauti varžybose.

-

Įsitikinti, kad visi varžybų dalyviai, atstovaujantys komandą, mokėtų plaukti.

-

Pateikti paraiškas, nustatytos formos informaciją apie įgulų pakeitimus ar sportininkų
(įgulų) nusišalinimą, varžybų reglamente nustatytu laiku.

-

Dalyvauti komandų vadovų posėdžiuose.

-

Informuoti komandą apie varžybų akvatorijos ypatybes, judėjimo ant vandens taisykles,
saugumo reikalavimus.

-

Teikti komandai visą informaciją, kurią varžybų organizatoriai ir teisėjai teikia komandų
vadovų posėdžių metu, ar varžybų metu veikiančiomis komunikavimo priemonėmis.

-

Būti varžybų teritorijoje, komandos įguloms ruošiantis startams ir dalyvaujant varžybose,
kol paskutinė komandos įgula grįš į krantą.

-

Teisėjams ar varžybų organizatoriams pakvietus, nedelsiant atvykti į teisėjų nurodytą vietą.

-

Darant keitimus įgulose, ar jas atšaukiant po nustatyto termino pabaigos, komandos vadovas
privalo užpildyti atitinkamą formą ir pateikti ją regatos sekretoriatui ne vėliau, kaip 1
valanda iki pirmojo komandų vadovų ir teisėjų kolegijos posėdžio pradžios.

-

Esant reikalui formuluoja ir teikia protestus komandos vardu.

PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR KOMANDŲ VADOVŲ POSĖDŽIAI
Paraiškos yra teikiamos vadovaujantis organizatoriaus informaciniu laišku, kuris apibrėžia
paraiškų padavimo būdą, datą ir tvarką.
Paraiškų suvestinė pateikiama varžybų vyr. teisėjui vadovaujantis kvietime nustatytais
terminais ir nuostatomis.
Komandų vadovų posėdžiai ir burtų traukimas yra vykdomi vadovaujantis varžybų
nuostatose nurodytu laiku ir data.
Komandų vadovai ar jų įgalioti asmenys privalo dalyvauti šiuose posėdžiuose.
RUNGČIŲ ŽENKLININMAI
Protokoluose, paraiškose ir kituose dokumentuose rungtys nurodomos vadovaujantis World
Rowing nustatytais kodais:
-

Jaunės JW

-

Jauniai JM

LIF Reglamentas
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-

Jaunimas merginos BW

-

Jaunimas vaikinai BM

-

Jaunimas – lengvasvorės merginos BLW

-

Jaunimas- lengvasvoriai vaikinai BLM

-

Moterys W

-

Vyrai M

-

Lengvasvorės moterys LW

-

Lengvasvoriai vyrai LM

-

Meistrai moterys MW

-

Meistrai vyrai MM

-

Neįgalieji PER
Irkluotojų vietos valtyse nurodomos vadovaujantis World Rowing nustatytais trumpiniais:

-

b – pirmas numeris

-

2 – antras numeris

-

.......

-

s – yrininkas

-

c - vairininkas
PROTESTO PADAVIMO TVARKA
Raštišką protestą gali teikti komandos vadovas varžybų vyr. teisėjui, kartu apmokėdamas 50

Eur. dydžio protesto mokestį. Nepatenkinto protesto mokestis yra negrąžinamas ir įnešamas kartu
su kitais LIF starto mokesčiais į kasą. Jei protestas yra patenkinamas vienkartinis įnašas yra
grąžinamas protesto teikėjui.
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LIETUVOS IRKAVIMO FEDERACIJOS
VARŽYBŲ NUOSTATAI

LIF Taurės etapai
Varžybos asmeninės, rengiamos kartu su kitų miestų – organizatorių regatomis.
LIF taurė vykdoma trimis etapais. Tikslas – plėsti irklavimo trasų geografiją Lietuvoje.
Taikoma taškų skaičiavimo sistema per tris etapus, išvedant trijų taurės etapų nugalėtoją ir skiriant
apdovanojimą. Regatos pavadinimas gali pasikeisti pridedant rėmėjo pavadinimą, jei yra rėmėjas
finansuojantis piniginius prizus ir regatos organizavimo išlaidas.
Vykdymo laikas
-

Rungtys

Nuotolis

W1x, W2-, M1x, M2-

Pagal
nuostatus

Balandis
Birželis
Rugsėjis

1300 - varžybų pradžia

*Varžybų vieta galioja pagal patvirtiną LIF metinį kalendorių

Tarptautinė regata „Gintariniai irklai“
Organizuojama birželio mėn. paskutinę savaitę, Trakuose.
Varžybos vykdomos tris dienas: penktadienį ir šeštadienį – „Gintariniai irklai“, sekmadienį
Generalinio varžybų rėmėjo vardo regata.
Regatos starto laikus tikslina LIF direktorata, remiantis praėjusių metų startų statistika.
Rungtys, kurių skaitlingumas didesnis nei 18, vykdomi A, B, C finalai, didesnis nei 30 - A, B, C, D
finalai.
Vykdymo laikas

Amžiaus grupės, rungtys

Birželio mėn.,
paskutinis savaitgalis,
Trakai

Suaugusieji, neįgalieji, meistrai, lengvasvoriai.

Nuotolis

1-oji varžybų diena
(penktadienis)
00

16 - Parengiamieji
startai

W4-; W1x; M1x; M2-; M2x; LW1x, W2-; LM1x; W2x;
M4-; W4x; W8+; LM2x; M4x; M8+; PRM1X
Pastaba: rungtyse, kuriose dalyvauja mažiau nei 8 įgulos,
2000 metrų
yra rengiami startai dėl takelio. Dalyvavimas
privalomas.

2-oji varžybų diena
LIF Reglamentas
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900 - Pusfinaliai
1500 - Finalai
Meistrų startai
(startai pagal tvarkaraštį
kvietime)

W4-; W1x; M1x; M2-; M2x; LW1x, W2-; LM1x;
W2x;M4-; W4x; W8+; LM2x; M4x; M8+; PRM1x.

2000 metrų

MM4-; MW1x; MW2x; MM1x; MM4+.
MW4-; MW4x; MM4x; MM2x.
Pastaba: Meistrų rungties nugalėtojas yra nustatomas
koreguojant distancijos įveikimo laiką pagal Lietuvos
meistrų amžiaus pataisų korekcinę lentelę.

1000 metrų

Tarpai tarp rungčių
7 min.
3-oji varžybų diena
930 - Parengiamieji
startai

Rėmėjo Taurės Regata

W4-; W1x; M1x; M2-; M2x; LW1x, W2-; LM1x; W2x;
M4-; W4x; W8+; LM2x; M4x; M8+; PRM1x.
Parengiamieji startai rengiami toms rungtims, kuriose 2000 metrų
dalyvauja daugiau nei 8 įgulos.
W4-; W1x; M1x; M2-; M2x; LW1x, W2-; LM1x; W2x;
M4-; W4x; W8+; LM2x; M4x; M8+; PRM1x.

1300 - Finalai
B, A

2000 metrų

Atviras Lietuvos suaugusių ir jaunių čempionatas
Vykdymo laikas

Amžiaus grupės, rungtys

Trakai
1-oji varžybų diena
(Penktadienis)

Suaugusieji, jauniai, neįgalieji, meistrai.

Nuotolis

1100 - Parengiamieji
startai
1500 - Finalai

JW4x; JM2x; JW4-; JM2-; JW2x; JM1x; JW2-; JM4-;
JW1x; JM4x; JW8+; JM8+

2000 metrų

2-oji varžybų diena
(Šeštadienis)
00
10 - Parengiamieji
startai
1400 - Finalai
Meistrų startai
(startai pagal tvarkaraštį

M1x; W4x; M2-; M2x; M4-; LW2x; LM1X; W8+;
PR1x.

2000 metrų

kvietime)

Tarpai tarp rungčių
7 min.
3-oji varžybų diena
(Sekmadienis)

MM2x; MM4-; MM4+; MM1x; MM4x; MW2x; MW4-;
MW1x; MW4x
Pastaba: Meistrų rungties nugalėtojas yra nustatomas 1000 metrų
koreguojant distancijos įveikimo laiką pagal Lietuvos
meistrų amžiaus pataisų korekcinę lentelę.

W1x; M4x; W2-; W2x; W4-; LM2x; LW1x; M8+
900 - Parengiamieji startai
Parengiamieji
startai rengiami toms rungtims, kuriose 2000 metrų
1200 - Finalini
dalyvauja daugiau nei 8 įgulos.
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Atviras Lietuvos jaunimo ir jaunučių čempionatas
Vykdymo laikas

Amžiaus grupės, rungtys

Varžybų vieta galioja
pagal patvirtiną LIF metinį
kalendorių
Šeštadienis

Nuotolis

Jaunučiai J16

1100 - Parengiamieji
startai
00
15 - Finalai

JW4x; JM2x; JW4-; JM2-; JW2x; JM1x; JW2-; JM4-;
JW1x; JM4x.

Sekmadienis

Jaunimas U23

1100 – Parengiamieji
startai
00
15 - Finaliai

BM1x; BW2-; BW1x; BM4-; BM4x; BW4-; BW2x;
BM2-; BW8+; BM2x; BW4x; BM8+

1000 metrų

2000 metrų

LIF Uždarų patalpų Žiemos čempionatas
Rengimo data – pagal patvirtintą kalendorių. Apšilimo pradžia: 11.00 val.
Statusas: asmeninės.
Varžybų įranga – „Concept 2“ treniruokliai.
Jaunių pasiekti rezultatai įskaitomi ir bendroje suaugusiųjų įskaitoje. Tuo atveju, kai jaunio
pasiektas rezultatas geresnis nei jaunimo ar suaugusiojo, o jaunimo geresnis nei suaugusiojo,
apdovanojimas suaugusiųjų įskaitoje atitenka atstovams.
Vykdymo laikas
12.00 val.

LIF Reglamentas

Amžiaus grupės

Nuotolis

Jaunučiai J 14 (14 metų imtinai)
(mergaitės, berniukai)
Jaunučiai A J16 (16 metų imtinai)
(mergaitės, berniukai)
Jauniai J 18 (18 metų imtinai)
(mergaitės, berniukai)
Jaunimas U23 (22 metų imtinai)
(merginos, vaikinai)
Suaugusieji (moterys, vyrai)

500 metrų

Mėgėjai / Meistrai

1000 metrų

1000 metrų
2000 metrų
2000 metrų
2000 metrų
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LIF VARŽYBŲ KVALIFIKACINĖ (PROGRESINĖ) SISTEMA NAUDOJAMA
LIETUVOJE RENGIAMOSE VARŽYBOSE (išskyrus pasaulio ir europos čempionatus)
Įgulų skaičius

Progresinė sistema

1-7

FA
1 -3 -> FA
4 - 6 -> FB
1 -3 -> FA
4 - 7 -> FB
1 - 2-> FA
3 - 4 -> FB
5 - 6 -> FC
1 - 2-> FA
3 - 4 -> FB
5 - 7 -> FC
1 -> FA
(6 plaukimai)
World Rowing progresinė sistema

1 - 12
1 - 13
14 - 18
19
20 - 36
Daugiau 36

LIF Reglamentas
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LIF PATVIRTINTOS FORMOS PRAŠYMAS
Kartu su prašymu LIF VK, ateinančių metų kalendoriaus svarstymui iki einamųjų metų
rugpjūčio 1 d. pateikiama ši informacija:
-

Pageidaujama varžybų data ir vieta.

-

Varžybų organizatorius.

-

Varžybų akvatorijos, ir valčių judėjimo schemos.

-

Varžybų programa, tikslai ir uždaviniai.

-

Dalyvių, trenerių, komandų vadovų ir teisėjų apgyvendinimo sąlygos.
LIF pasilieka teisę siųsti techninį delegatą (kurį skiria teisėjų kolegija) varžybų sąlygų

įvertinimui:
-

Trasos įrenginių būklė, jų atitikimas varžybų taisyklėms.

-

Varžybų vietos infrastruktūra (privažiavimai, inventoriaus laikymo sąlygos, dalyvių
maitinimo galimybės, persirengimo, sanitarinės patalpos ir pan.).

-

Laiko matavimo ir kita teisėjavimui reikalinga įranga.

-

Sąlygos varžybų žiūrovams ir rėmėjams.
Tais atvejais, kai varžybos jau buvo įtrauktos į LIF kalendorių, vietoje techninio delegato

ataskaitos, pateikiamos teisėjų kolegijos ir varžybų komisaro ataskaitos.
LIF pasilieka teisę išbraukti varžybas iš kalendoriaus, reglamento, jei varžybų organizatorius
nesilaiko prisiimtų pasirengimo varžyboms įsipareigojimų ar einamaisiais metais varžybų
vykdymas buvo įvertintas nepatenkinamai.
LIF VK, komisijų siūlymu, gali suteikti ne LIF organizuojamoms varžyboms LIF varžybų
statusą, ar nurodyti, kad varžybos yra atrankinės ar privalomos tam tikrai irkluotojų kategorijai.

LIF Reglamentas

12

Patvirtinta 2022 balandžio 22d.
LIF konferencijoje
LIETUVOS IRKLAVIMO FEDERACIJOS
VYKDOMOJO KOMITETO DARBO REGLAMENTAS
1. BENDRIEJI NUOSTATAI
1.1. Šis reglamentas nustato LIF vykdomojo komiteto (toliau – VK) bendrą darbo tvarką ir VK
įgaliojimus.
1.2. VK savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Sporto, Asociacijų ir kitais teisės
aktais, LIF įstatais bei šiuo reglamentu.
1.3. VK veikla grindžiama kolegialiu klausimų svarstymu ir nutarimų priėmimu, o taip pat
kiekvieno nario individualia atsakomybe.
1.4. VK yra kolegialus organas, kurio darbui vadovauja Federacijos Prezidentas, o jam nesant
– viceprezidentas, ar Prezidento įgaliotas kitas komiteto narys.
2. VYKDOMOJO KOMITETO TEISĖS IR PAREIGOS
2.1. Parengti savo darbo reglamentą, kurį tvirtina konferencija.
2.2. Parengti ir tvirtinti generalinio sekretoriaus darbo reglamentą.
2.3. Parengia ilgalaikę irklavimo sporto plėtros programą ir ją įgyvendina.
2.4. Užtikrina, kad konferencijos priimti sprendimai būtų įgyvendinti.
2.5. Nustato individualių VK narių komisijose einamas pareigas.
2.6. Keisti rengiamų varžybų nuostatus ir reglamentą bendradarbiaujant su Teisėjų ir Regatų
komisija.
2.7. Užtikrina LIF renginių nuostatų ir varžybų taisyklių priežiūrą, rengia jų pakeitimus.
2.8. Nustatyti konferencijos susirinkimo datą, vietą ir sudaro darbotvarkę.
2.9. Tvirtinti komisijų narius, atsižvelgiant į galiojančius reglamentus.
2.10.

Tvirtinti rinktinių sudarymo nuostatus ir spręsti kitus su tuo susijusius klausimus.

2.11.

Tvirtinti Lietuvos nacionalinių rinktinių sudėtis, jų trenerius, personalą ir komandų

vadovus.
2.12.

Tvirtinti nacionalinių rinktinių pasirengimo programas.

2.13.

Priimti sprendimus dėl sporto bazių, bendradarbiavimo su kitomis sporto

organizacijomis.
2.14.

VK gali pasiūlyti konferencijai skirti garbės nario titulą buvusiems VK nariams,

kurie nusipelnė šio vardo.
2.15.

Kiekvieno nario pareiga aktyviai dalyvauti posėdžiuose ir rengti reikalingus

dokumentus.
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2.16.

Be pateisinamo priežasties praleidus 3 VK posėdžius, narys gali būti pašalintas iš

VK sudėties, pateikus tokį siūlymą.
VK narių pareigos išdėstytos šiuose įstatuose ir konferencijos patvirtintuose reglamentuose.
3. VYKDOMOJO KOMITETO DARBO TVARKA
3.1. VK posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip ½ (pusė) komiteto narių.
3.2. VK posėdžiai šaukiami vadovaujantis įstatuose numatyta tvarka.
3.3. Klausimus VK posėdžiams siūlo Prezidentas, generalinis sekretorius, bei VK nariai. Asmuo
(ir (ar) asmenys), pasiūlęs (-ę) klausimą komiteto posėdžiui, jį parengia, bei pateikia
atitinkamus dokumentus ir nutarimų projektus (arba tai atlikti įgalioja generalinį sekretorių),
o pastarasis juos pateikia VK nariams.
3.4. Federacijos nariai, turi teisę kreiptis į Prezidentą su prašymu įtraukti jų siūlomą klausimą į
VK posėdžio darbotvarkę.
3.5. VK posėdis darbotvarkėje neįtrauktais klausimais gali priimti nutarimus tik tais atvejais, kai
su klausimu yra susipažinę visi komiteto nariai, o posėdžio darbotvarkė su naujais
klausimais yra patvirtinta.
3.6. VK posėdžiuose privalo dalyvauti visi nariai, tačiau reikalingas kvorumas yra ½ narių plius
vienas asmuo.
3.7. VK posėdžio nutarimai yra priimami komiteto posėdyje, atviru balsavimu. VK nutarimas
laikomas priimtu, kai „Už“ balsavo daugiau kaip pusė dalyvaujančių komiteto narių.
3.8. VK nariai registruojami dalyvių registracijos sąraše. VK posėdžių kvorumą nustato
Pirmininkas apie tai pažymėti posėdžio protokole pavesdamas sekretoriui.
3.9. Jeigu VK posėdyje nėra kvorumo, VK narys, negalintis dalyvauti komiteto posėdyje, savo
nuomonę svarstomais klausimais „Už“ ar „Prieš“ gali pateikti raštu. Šio komiteto nario
balsavimas yra įtraukiamas į bendrą balsų skaičių ir jo raštiškas sprendimas dėl svarstomų
klausimų yra pridedamas prie protokolo.
3.10. VK posėdžiai vykdomi ir nuotoliniu būdu.
3.11. VK nariai turi lygias sprendžiamojo balso teises. Balsams pasidalijus po lygiai susirinkimo
pirmininkas skelbia antrą balsavimo etapą. Jei balsai ir po pakartotinio balsavimo pasiskirsto
po lygiai, lemiamas tampa pirmininkaujančio asmens balsas.
3.12. Posėdžiuose gali dalyvauti LIF garbės nariai, kviečiami asmenys, tačiau reikšti savo
nuomonę tik posėdžio pirmininkui leidus.
3.13. VK narys turi teisę:
3.12.1.

dalyvauti su sprendžiamojo balso teise;

3.12.2.

balsuoti dėl visų svarstomų klausimų;
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3.12.3. dalyvauti diskusijose visais svarstomais klausimais, pateikti žodžiu ir raštu
pasiūlymus, pastabas.
3.12.4.

siūlyti svarstyti klausimus;

3.12.5. daryti pareiškimus ir teikti pasiūlymus posėdžio pirmininkui dėl posėdžio tvarkos ir
reglamento.
3.14. Generalinis sekretorius užtikrina VK posėdžių protokolavimą, komiteto narių balsų
skaičiavimą ir techninį komiteto posėdžių aprūpinimą bei organizavimą.
3.15. VK posėdžio protokole ar priede turi būti šie duomenys:
3.14.1.

posėdyje dalyvavę asmenys;

3.14.2.

posėdžio darbotvarkė;

3.14.3.

balsavimo rezultatai ir nutarimai kiekvienu svarstytu klausimu.

3.16. Posėdžio protokolai yra pasirašomi pirmininkaujančio ir protokoluojančio asmenų.
3.17. Generalinis sekretorius privalo užtikrinti, kad su VK protokolo turiniu galėtų susipažinti visi
to pageidaujantys Federacijos nariai.
3.18. VK svarstomais klausimais priima nutarimus, kurie yra privalomi visiems Federacijos
nariams.
3.19. VK posėdžių dokumentus saugo generalinis sekretorius.
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LIETUVOS IRKLAVIMO FEDERACIJOS
REGATŲ KOMISIJOS REGLAMENTAS
Regatų komisijos funkcijos:
1.

Formuoti LIF vykdomų regatų organizacinius komitetus, kurie vykdo visas LIF varžybų
reglamente numatytas funkcijas.

2. Skirti techninius delegatus į LIF varžybų kalendorių įtrauktoms regatoms, kurie vykdytų
World Rowing varžybų taisyklėse numatytas funkcijas (14 varžybų taisyklė - techniniai
delegatai).
3. Rinkti LIF narių, siekiančių, kad jų organizuojamos regatos būtų įtrauktos į LIF varžybų
kalendorių, paraiškas, vertinti organizatorių pasirengimą vykdyti regatas laikantis varžybų
taisyklėse ir reglamentuose nustatytų reikalavimų bei varžybų trasų tinkamumą atitinkamo
lygio varžyboms.
4. Iki kiekvienų metų spalio 10 d. pateikti LIF VK ateinančių metų renginių kalendoriaus
projektą.
5. Konsultuoti regatų organizatorius pasirengimo regatoms metu.
6. Kartu su teisėjų kolegija analizuoti varžybų taisykles bei jų pakeitimus.
7. Rengti ir atnaujinti su regatų organizavimu susijusius dokumentus:
7.1

Reikalavimus varžybų trasoms ir instaliacijoms.

7.2

Regatų organizavimo rekomendacijas ir reglamentus.

8. Ruošti rekomendacijas regatų kokybei gerinti.
9. Formuoti savanorių komandas varžybų organizavimui, organizuoti jų mokymus.
10. Ruošti mokymų medžiagą LIF nariams, rengti seminarus apie regatų organizavimą.
Komisijos veiklos tikslai
Regatų komisija, vykdydama savo veiklą siekia, kad visos LIF regatos:
1. Būtų saugios visiems dalyviams ir žiūrovams.
2. Būtų patrauklios dalyviams, žiūrovams, rėmėjams bei žiniasklaidai.
3. Būtų organizuojamos laikantis sąžiningumo principo - visiems dalyviams būtų užtikrintos
vienodos varžymosi sąlygos, niekam dirbtinai nebūtų didinamas pranašumas ar ribojamos
galimybės laimėti.
Komisijos sudėtis
1. Regatų

komisiją

formuoja

LIF

konferencijoje

išrinktas

komisijos

pirmininkas,

atsižvelgdamas į planuojamas komisijos darbo apimtis.
2. Komisijos nariais gali būti ir kitų LIF komisijų bei VK nariai.
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3. Regatų komisijos nariai turi gerai žinoti World Rowing varžybų taisykles bei World Rowing
ir LIF reglamentus, susijusius su reikalavimais varžybų trasoms ir varžybų organizatoriams.
LIETUVOS IRKAVIMO FEDERACIJOS
APDOVANOJIMŲ REGLAMENTAS
LIF įsteigusi apdovanojimą:
Lietuvos irklavimo federacijos GARBĖS ŽENKLAS.
Ženklas yra pagamintas pagal individualų projektą ir turi savo eilės numerį, bei dėžutę su
pažymėjimu.
Ženklo diplome įrašoma apdovanojamojo vardas ir pavardė ir tuo patvirtinamas ženklo
individualus priklausomumas.
TIKSLAS
Skatinti įvertinant Lietuvos irklavimo federacijos narių, bendruomenės rezultatus, pastangas,
iniciatyvas, bei formuoti teigiamą įvaizdį Lietuvoje ir užsienyje.
ŽENKLO TEIKIMO NUOSTATAI
Ženklas gali būti teikiamas: sportininkams, jų treneriams, kūno kultūros mokytojams,
dėstytojams, sporto žurnalistams, sporto vadybininkams, visuomenininkams, rėmėjams, meistrams
ir kitiems asmenims. Kandidatas privalo būti nepriekaištingos reputacijos, žinomas ir gerbiamas
irklavimo bendruomenės narys.
Nominuojami asmenys apdovanojami už sekančius nuopelnus:
-

už reikšmingą asmeninį indėlį plėtojant irklavimo sportą, sporto vadybą, sporto mokslą ir
kitas su irklavimo sportu susijusias sritis Lietuvoje;

-

už ilgamečius aukštus sportinius pasiekimus, visą sportinę karjerą, kilnų ir garbingą elgesį;

-

už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje ir Lietuvoje;

-

už paramą ir reikšmingą ilgametį organizacinį indėlį plėtojant irklavimą, sporto
infrastruktūrą ir kt.
ŽENKLO TEIKIMO VIETA
Apdovanojimą įteikia LIF Prezidentas, ar kitas įgaliotas asmuo.
Apdovanojimas teikiamas tik iškilmingoje aplinkoje, gali būti derinamas ir prie reikšmingų

gyvenimo įvykių, sukankančių jubiliejumi, masinių renginių ar švenčių datos.
ŽENKLO TEIKIMO INICIATORIAI
LIF Prezidento teikimu, LIF VK tvirtina labiausiai nusipelniusį asmenį apdovanoti LIF
Garbės ženklu. Teikimo iniciatoriai gali būti ir LIF VK nariai.
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LIETUVOS IRKAVIMO FEDERACIJOS
RINKIMŲ REGLAMENTAS
NARIŲ IDENTIFIKAVIMAS
LIF VK identifikuoja ir patvirtina esamus LIF narius, turinčius balso teisę.
LIF nariai atsiunčia savo organizacijos narių sąrašus iki rinkiminių metų spalio 20 d.
Konferencijoje dalyvaujančių LIF narių atstovų įgaliojimus tikrina ir patvirtina prieš
konferenciją susirinkusi mandatinė komisija (apeliacinės komisijos nariai).
LIF PREZIDENTO RINKIMŲ TVARKA
Kandidatas į LIF prezidentus likus mėnesiui iki rinkiminės konferencijos (patikslinta – spalio
20 d. imtinai) privalo LIF administracijai pateikti savo veiklos programą, kurioje būtų trumpai
nurodyti siekiai, kas, jo manymu, turėtų būti atlikta, kokiais būdais ketina siekius įgyvendinti,
kokias problemas išspręsti. Taip pat, kokius finansinius išteklius naudos savo siūlomiems bei LIF
tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
Veiklos programa pateikiama ir skaitmenine versija. Ją pateikęs, kandidatas sutinka, kad
dokumentai būtų pateikti visuomenės žiniai LIF svetainėje.
LIF administracija įsipareigoja visų kandidatų nustatytu laiku pateiktas programas paskelbti
LIF interneto svetainėje, per tris darbo dienas, po veiklos programos pateikimo termino pabaigos.
Rinkiminės konferencijos metu, kandidatams gali būti teikiami papildomi klausimai.
Kandidatas į LIF prezidentus privalo nors vieną kadenciją iki savo kandidatavimo į
prezidentus aktyviai dalyvauti LIF veikloje, susipažinti su sporto struktūra ir sporto šakos specifika,
būti aktyvus ir nepriekaištingos reputacijos asmuo Lietuvos visuomenėje. Rinkiminėje
konferencijoje Prezidentas renkamas pirmasis, absoliučia balsų dauguma, jei kandidatų daugiau nei
trys - atmetimo būdu, mažiausiai balsų surinkusio asmens nenaudai. Kandidatas, nesilaikęs rinkimų
tvarkos ir taisyklių, nurodytų šiame reglamente, negali būti renkamas LIF prezidentu.
LIF VICEPREZIDENTŲ RINKIMAI
Išrinktas LIF Prezidentas teikia konferencijai tvirtinti viceprezidentų kandidatūras.
Prieš konferencijos balsavimą kandidatai į viceprezidentus turi teisę pasisakyti.
Kandidatūros tvirtinamos konferencijos dalyvių balsų dauguma.

LIF Reglamentas

18

Patvirtinta 2022 balandžio 22d.
LIF konferencijoje
REGATŲ, АТLETŲ, TRENERIŲ, REVIZIJOS IR APELIACINĖS KOMISIJŲ
RINKIMAI
LIF Konferencija renka Apeliacinę komisiją, sudarytą iš 2 narių ir pirmininko.
LIF konferencija renka Regatų komisijos pirmininką.
LIF konferencija tvirtina Trenerių tarybos pirmininką.
Komisijų narių kandidatūros teikiamos raštu, LIF direktoratui iki rinkiminių metų spalio 20 d.
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