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Lietuvos irklavimo klubams, mokykloms, centrams 2022-05-24 Nr. S-109
LIF nariams ir partneriams
Irklavimo teisėjų asociacijai

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS  “GINTARINIŲ IRKLŲ” REGATAI

Šiuo raštu informuojame, kad 2022 m. birželio 24 – 26 dienomis Trakuose vyks
60-oji Tarptautinė irklavimo regata „Gintariniai irklai“. „Gintarinių irklų“ regata yra
vienas didžiausių kasmetinių irklavimo renginių Lietuvoje, sulaukiantis didelio tiek šalies,
tiek užsienio sportininkų susidomėjimo.

Varžybos vykdomos Trakų sporto centre, adresu Karaimų g. 73, Trakai. Komandų
vadovų susirinkimas ir burtų traukimas – birželio 24 d. 13:00 val. irklavimo bazėje
konferencijų salėje (pagrindinio pastato pirmame aukšte).

Papildoma informacija bus teikiama oficialioje interneto svetainėje www.lif.lt

Techninė informacija:
Preliminari varžybų programa pateikiama priede.
Paraiškų pateikimo terminas – birželio 17 d. 17:00 val.
Paraiškų padavimas: paraiškos teikiamos elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje
www.e-row.lt. Kiekviena organizacija, kuri siuntė duomenis Lietuvos irklavimo federacijai
jau yra užregistruota, prisijungimo duomenys užregistruotoms organizacijoms bus atsiųsti
iki gegužės 27 d. imtinai, Organizacijos, kurios duomenų nepateikė, gali prisiregistruoti
pačios sistemoje www.e-row.lt. Kilus klausimams dėl registracijos sistemoje, prašome
kreiptis el. paštu entry@e-row.lt

Įgulos narių pakeitimai ir atšaukimai iki birželio 22 d. 17:00 val. gali būti atliekami
elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje, po minėto termino pakeitimai yra atliekami
pateikiant „Įgulos pakeitimo“ (Crew change) formą, nekartojant kitų pateiktų paraiškų.

Paraiškos atsiųstos po paraiškų teikimo terminio pabaigos nebus priimamos.
Varžybų starto programa nebus keičiama.

Varžybų tvarkaraštis:
Penktadienis (birželio 24 d.):

●13:00 val. komandų vadovų posėdis ir burtai (konferencijų salė);
●14:00 val. irklavimo teisėjų posėdis (konferencijų salė);
●Nuo 15:00 val. parengiamieji startai į šeštadienio pusfinalius, pavieniai satartai

(nuotolis – 2000 m.).

Šeštadienis (birželio 25 d.):
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●08:00 val. irklavimo teisėjų posėdis (konferencijų salė);
●09:00 val. pusfinalio startai (nuotolis – 2000 m.);
●15:00 val. finaliniai starai (bus vykdomi A, B ir C finalai, jei rungtyje bus daugiau

kaip 18 įgulų) (nuotolis – 2000 m.);

Sekmadienis (birželio 26 d.):
●08:00 val. irklavimo teisėjų posėdis (konferencijų salė);
●09:00 val. parengiamieji startai finalams (nuotolis – 2000 m.).
●13:00 val. finaliniai startai (finalai A ir B. Finalas B yra vykdomas tose rungtyse,

kuriose dalyvauja daugiau kaip 12 įgulų).

Šeštadienio finalų nugalėtojai bus apdovanojami rėmėjų įsteigtais prizais bei medaliais.
Sekmadienio finalų nugalėtojai apdovanojami Trakų rajono savivaldybės įsteigtais
apdovanojimais ir rėmėjų prizais.

Meistrų startai:
Šeštadienis (birželio 25 d.):

●12:50 val. - 1000 m distancijoje (laikas bus tikslinamas, patikslinus starto programą)
Rungtys: MM4-, MW1x, MM2x, MM4+

● 19:00 val.
Rungtys: MW4-, MM1x, MW4x, , MM4x, MW2x

Sekmadienis (birželio 26 d.)
● 13:20 val. - 1000 m distancijoje (laikas bus tikslinamas, patikslinus starto programą)

Rungtys: Mix 8+ (4 vyrai, 4 moterys ir vairininkas)

Starto mokestis:
Dalyvio mokestis ne LIF nariams (vienam irkluotojui) – 5 eurai, LIF nariams

taikomas mokestis – 4 eurai. Mokama už asmenį vienos rungties startui (sėdynėlei).
Pažymime, jog starto mokestis yra taikomas atskirai vienam medalių komplektui
penktadienio – šeštadienio ir atskirai sekmadienio dienų startams.

Apmokėjimas turi būti atliktas iki birželio 17 d. elektroninėje paraiškų teikimo
sistemoje www.e-row.lt arba bankiniu pavedimu Lietuvos irklavimo federacijai.
Nesumokėjus iki nurodytos datos, dalyvio starto mokestis yra 10 Eurų, kurį galima
sumokėti bankiniu pavedimu iki birželio 24 d. (penktadienio) 10:00 val.

Meistrų startams taikomas dalyvio mokestis – 5 Eurų už asmenį vienoje rungtyje. Iki
birželio 17 d. neapmokėjus dalyvio mokesčio taikomas padidintas – 10 Eur starto mokestis.
Pavėluotas dalyvio mokestis gali būti sumokamas iki birželio 24 d. (penktadienio) 10:00
val.

Starto mokestis yra mokamas Lietuvos irklavimo federacijai pagal žemiau pateiktus
rekvizitus:

Gavėjo pavadinimas: LIETUVOS IRKLAVIMO FEDERACIJA
Bankas: SWEDBANK
Banko sąskaitos numeris: LT617300010035320053

Norint gauti išankstinę sąskaitą faktūrą apmokėjimui – užpildykite paraišką bei
pateikite mokėtojo informaciją finansai@lif.lt dar nesibaigus paraiškų pateikimo terminui.

Įgulų atšaukimai ir keitimai.
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Įgulų atšaukimai regatoje gali būti pateikiami iki birželio 22 d. imtinai. Atšaukus
įgulas sumokėtas starto mokestis negrąžinamas, išskyrus kai komanda ar įgula atšaukiama
pateikus mediko pažymą, jog sportininkas susirgo po paraiškos pateikimo. Atšaukiant
pateikus mediko pažymą, jau sumokėtu starto mokesčiu negali būti užskaitomi naujų įgulų
apmokėjimai pasibaigus paraiškų teikimo laikui.

Kilus klausimams maloniai prašome kreiptis el. paštu info@lif.lt.

Pridedama:
1. Paraiškos forma;
2. 2022 m. Tarptautinės regatos „Gintariniai irklai“ preliminari programa;
3. Įgulos pakeitimo (Crew change) forma;
4. Lietuvos meistrų amžiaus paklaidų lentelė;
5. Elektroninės paraiškų teikimo sistemos www.e-row.lt naudojimosi instrukcija.

Generalinis sekretorius Saulius Ritter
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