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Sporto mokykloms, centrams ir klubams
Lietuvos irklavimo federacijos nariams, partneriams, 2022–05–25  Nr. S-110
Irklavimo teisėjų asociacijai

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

Informuojame, kad š. m. birželio 10 – 11 dienomis, kartu su Tarptautine „Salduvės“ irklavimo
regata, vyks 2-asis LIF Taurės etapas. Varžybos vykdomos Šiauliuose, Šiaulių sporto centro
„Atžalynas” irklavimo bazėje, adresu Žvyro g. 34.

LIF Taurės etape varžosi 4 valčių kategorijos:  M2-, W2-, M1x, W1x.
Planuojama paralelinė startų užskaita išvardintose rungtyse, vykdant „Salduvės“ irklavimo

regatą. Tai reiškia, kad irkluotojai, dalyvaujantys aukščiau nurodytose rungtyse „Salduvės“
irklavimo regatoje, tuo pačiu dalyvaus ir LIF II etape. Paraiška pildoma tik viena, bendrai abejoms
varžyboms.

Preliminari varžybų programa:
2022 m. birželio 10 d. (penktadienis) – dalyvių atvykimas.
2022 m. birželio 11 d. (šeštadienis):
09.00 val. – teisėjų kolegijos susirinkimas (finišo bokštelyje);
09.30 val. – komandų vadovų posėdis (finišo bokštelyje);
11:00 val. – parengiamieji Salduvės regatos ir LIF Taurės startai (nuotolis 2000 m.);
Parengiamieji plaukimai bus vykdomi, kai dalyvių skaičius rungtyje bus daugiau kaip 6
įgulos.
13:00 val. – meistrų startai (MM1x; MM2x; MM4-; MW1x; MW2x; MW4-;) (nuotolis 1000 m.);
15:00 val. – finaliniai Salduvės regatos ir LIF Taurės startai (nuotolis 2000 m.);
17:30 val. – meistrų startai (MM4x ir MW4x) (nuotolis 1000 m.);
18:30 val. – apdovanojimai.

Techninė informacija:
Prašome paraiškas pateikti iki 2021 m. birželio 6 d. 17:00 val.
Paraiškų pateikimas: 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 buvo atsiųsti iki gegužės 27
d. imtinai. Organizacijos, kurios duomenų nepateikė, gali prisiregistruoti pačios sistemoje
www.e-row.lt. Kilus klausimų dėl registracijos sistemoje, prašome kreiptis el. paštu entry@e-row.lt

Praėjus paraiškų priėmimo terminui yra galimas sportininkų keitimas ar išbraukimas iki 2021
m. birželio 9 d. 17 val.
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Už pavėluotą paraiškos pateikimą taikomas 10 eurų mokestis asmeniui vienos rungties
startui (už sėdynėlę). Naujos paraiškos pateiktos likus mažiau nei valandai iki burtų traukimo
nepriimamos.

Vėlesni sportininkų ar įgulų išbraukimai, nesant pateisinamos priežasties (gydytojo pažymos),
bus apmokestinami LIF nustatyto dydžio baudomis.

Jei komandos vadovas neatšaukia įgulos iki nurodytos datos ir valandos, už neatšauktą įgulą
komandai skiriama bauda – 20 eurų (už vieną įgulą).

Jei komandos vadovas laiku neatšaukia įgulos ir įgula neatvyksta į startą komandai skiriama
bauda – 50 eurų (už vieną įgulą).

Įgulos atšaukimas priimamas raštu, užpildžius įgulų atšaukimo formą ir ją pristačius
vyr. teisėjui į finišo bokštą.

Apdovanojimai:
LIF Taurės antrojo etapo prizininkai bus apdovanojami medaliais bei rėmėjų įsteigtais prizais.

Finalinės LIF 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 3-iojo etapo 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 ar įgulos
narį, taškai yra skaičiuojami atskirai, naujai sukurtai įgulai.

Tarptautinės „Salduvės“ regatos prizininkų apdovanojimai nurodyti Tarptautinės „Salduvės“
regatos nuostatuose.

Visi dalyviai privalo būti pasitikrinę sveikatą, turėti licencijas, žinoti savo sveikatos būklę
bei atsižvelgti į gydytojų rekomendacijas dėl fizinio krūvio.

Pridedama:
1. Tarptautinės „Salduvės“ irklavimo regatos nuostatai;
2. LIF I-ojo etapo taškų lentelė;
3. Tarptautinės „Salduvės“ irklavimo regatos ir LIF II etapo_2022_preliminari programa
4. Įgulos pakeitimo (Crew change) forma;
5. Lietuvos meistrų amžiaus paklaidų lentelė;
6. Elektroninės paraiškų teikimo sistemos www.e-row.lt naudojimosi instrukcija
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