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KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKĄ LIF TAURĖS I ETAPUI
Informuojame, kad š. m. balandžio 30 d., kartu su „10-ąja Karaliaus Vilhelmo kanalo
irklavimo regata“, vyks 2022 metų 1-asis LIF Taurės etapas.
Regatos vykdomos Drevernoje, Karaliaus Vilhelmo kanale, varžybų adresas dalyviams:
Klaipėdos rajonas, Priekulės seniūnija Drevernos kaimas, kaimo turizmo sodyba „Strykis“.
LIF taurės dalyvių startų užskaita bus vykdoma paraleliai su „10-ąja Karaliaus Vilhelmo
kanalo irklavimo regata“ rungtyse: M1x, W1x, M2- ir W2-.
Planuojama paralelinė startų užskaita išvardintose rungtyse, vykdant „Karaliaus Vilhelmo“
irklavimo regatą. Tai reiškia, kad irkluotojai, dalyvaujantys aukščiau nurodytose rungtyse Karaliaus
Vilhelmo regatoje, tuo pačiu dalyvaus ir LIF taurės I etape. Todėl paraiška yra pildoma tik viena,
bendrai abejoms varžyboms.
Preliminari varžybų programa:
Šeštadienis (balandžio 30 d.):
09:00
09:20
10:15 – 11:30
12:00
5 min po sportininkų
startų
30 min. po paskutinio
finišo

Komandų vadovų posėdis
Teisėjų kolegijos posėdis
Sportininkų ir meistrų išėjimas ant vandens
varžybų pradžia
nuotolis apie 6 km
meistrų startai

nuotolis apie 6 km

prizininkų apdovanojimai

Maloniai prašome planuoti savo atvykimą ir išėjimą į startą taip, kad visi išeitų ant vandens
nurodytu laiku, t. y. iki 11:30 val. Vėluojančioms įguloms išeiti ant vandens saugumo
sumetimais nebus leista, kol nesibaigs varžybos. Po paskutinio finišavusio sportininko
sudarysime sąlygas pavėlavusiems startuoti be konkurencijos, užfiksuojant finišo laiką. I etapo
prizininkai bus apdovanojami Lietuvos irklavimo federacijos medaliais.
LIF finalinės 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.
Po trijų etapų 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 antrame
ar trečiame etape, taškai yra skaičiuojami atskirai, naujai sukurtai įgulai ar rungčiai.
Prašome paraiškas pateikti pagal pridedamą formą iki 2022 m. balandžio 25 d. 17 val. el.
paštu entry@lif.lt.
Visi dalyviai privalo pasitikrinti sveikatą, turėti licencijas, žinoti savo sveikatos būklę bei
atsižvelgti į gydytojų rekomendacijas dėl fizinio krūvio.
Maloniai primename, jog visos nurodytos nuostatos ir paraiškų padavimo terminai
galioja visiems regatų dalyviams tiek sportininkams tiek irklavimo meistrams.

Pridedama:
1. Paraiškos forma.
2. 10 - osios karaliaus Vilhelmo kanalo irklavimo regatos nuostatai.
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