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KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS ATVIRIEMS LIETUVOS JAUNIMO IR JAUNUČIŲ
ČEMPIONATUI

Informuojame, kad š. m. rugpjūčio 13 – 14 dienomis, Šiauliuose vyks atviras Lietuvos jaunimo
ir jaunučių irklavimo čempionatas.
Varžybos vykdomos Šiauliuose, Šiaulių sporto centro „Atžalynas” irklavimo bazėje, adresu
Žvyro g. 34.
Komandų vadovų susirinkimas (šeštadienio ir sekmadienio startams) – rugpjūčio 13 d.
09:00 val. finišo bokštelyje (pirmame aukšte).
Papildoma informacija bus teikiama oficialioje interneto svetainėje www.lif.lt
PROGRAMA:
Šeštadienis, rugpjūčio 13 d., Atviras Lietuvos jaunimo čempionatas:
09:00 val. – komandų vadovų susirinkimas (finišo bokštelyje, pirmame aukšte);
09:00 val. – teisėjų susirinkimas (finišo bokštelyje, antrame aukšte);
11:00 val. – jaunimo atrankiniai kvalifikaciniai plaukimai (parengiamieji startai rengiami toms
rungtims, kuriose dalyvauja 7 ir daugiau įgulų) iš bendro starto (2000 m);
15:00 val. – jaunimo finaliniai plaukimai.
Sekmadienis, rugpjūčio 14 d., Atviras Lietuvos jaunučių čempionatas:
09:00 val. – teisėjų susirinkimas (finišo bokštelyje, antrame aukšte);
11:00 val. – jaunučių atrankiniai kvalifikaciniai plaukimai (parengiamieji startai rengiami toms
rungtims, kuriose dalyvauja 7 ir daugiau įgulų) iš bendro starto (1000 m);
15:30 val. – jaunučių finaliniai plaukimai.
TECHNINĖ INFORMACIJA:
Paraiškos čempionatui teikiamos iki rugpjūčio 08 d. 17 val.
Paraiškų padavimas: Paraiškos teikiamos elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje
www.e-row.lt. Kilus klausimams dėl paraiškų padavimo, prašome kreiptis el. paštu entry@e-row.lt
Po paraiškų priėmimo termino sportininkų keitimas ar išbraukimas vykdomas iki rugpjūčio 11
d. 12:00 val., pildant pridedamą „Įgulos keitimo“ (Crew change) formą ir siunčiant el. paštu
entry@lif.lt
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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.
Atšaukus įgulas, sumokėtas starto mokestis negrąžinamas, išskyrus kai komanda ar įgula
atšaukiama pateikus mediko pažymą, jog sportininkas susirgo po paraiškos pateikimo.
Jei komandos vadovas neatšaukia įgulos iki nurodytos varžybų kvietime 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 „Įgulos keitimo“ formą.
Varžybų starto programa nebus keičiama.
Papildomą laiką tarp startų bus galima suderinti tik per komandų vadų posėdį. Vėliau
tarpai tarp startų nebus daromi.
Prašome atidžiai įvertinti preliminarią starto programą ir atsakingai pateikti paraiškas.
STARTO MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA
Lietuvos jaunimo čempionatas:
Dalyvio mokestis (sportininkams) 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 vienam medalių komplektui šeštadienio dienos startams.
Lietuvos jaunučių čempionatas:
Dalyvio mokestis nėra taikomas.
Apmokėjimas turi būti atliktas iki rugpjūčio 08 d. 17 val. Nesumokėjus iki nurodytos datos,
dalyvio starto mokestis yra 10 eurų ir galima sumokėti iki rugpjūčio 13 d. 07:00 val.
Kilus klausimams maloniai prašome kreiptis el. paštu info@lif.lt

Pridedama:
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Lietuvos jaunimo ir jaunučių preliminari varžybų programa;
„Įgulos keitimo“ (Crew change) forma;
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