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LIETUVOS IRKLAVIMO FEDERACIJA 
Starto mokesčio mokėjimo aprašas 

 
 

Starto mokesčio dydis 
Starto mokestis taikomas žemiau išvardintose LIF rengiamose varžybose:  

• Tarptautinė regata „Gintariniai Irklai“;  
• Atviras suaugusiųjų, jaunimo ir jaunių irklavimo čempionatas;  
• LIF uždarų patalpų Žiemos čempionatas.  

Starto mokestis mokamas už kiekvienos rungties startą. Mokesčius surenka ir sumoka paraišką 
pateikusi organizacija/asmuo. 
 

Eil. 
Nr. Amžiaus grupė 

LIF nariui, 
pateikiant 
paraišką 

Neturintys LIF 
narystės statuso, 
pateikiant 
paraišką 

Suma mokama su 
pavėlavimu, varžybų 
vietoje 

1. Suaugę, jaunimas 4 eurai 5 eurai 10 eurų 

2. Jauniai (kai startuoja 
jaunių amžiaus varžybose) 3 eurai 4 eurai 10 eurų 

3. Meistrai 4 eurai 5 eurai 10 eurų LIF nariams/20 
eurų ne LIF nariams 

 
Jei varžybose yra atrankiniai - kvalifikaciniai, paguodos ir pusfinaliniai plaukimai, jiems 

papildomai mokestis netaikomas. Mokama už asmenį vienos rungties startui (už sėdynėlę).  

Starto mokesčio mokėjimo būdai  

• Bankiniu pavedimu;  
• Per paraiškų padavimo sistemą; 
• Varžybų vietoje nuostatose numatytu laiku ir numatytoje vietoje (padidintas tarifas už 

vėlavimą) Tam, kad paraiška būtų priimta, organizacija siunčia garantinio apmokėjimo raštą 
adresuotą LIF direktoratui (info@lif.lt). 
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Starto mokesčio mokėjimo tvarka  

• Pateikiant paraiškas:  

Kiekvienai regatai skiriamas atsakingas asmuo, kuris sutikrins pateiktų įgulų ir starto mokesčio 
atitikimą. Skiriamo asmens suteiktos paslaugos gali būti atlygintinos. Starto mokestis turi būti 
sumokėtas iš karto paduodant paraišką.  
Apmokestinamos visos paraiškos rungtys, tame tarpe ir tos, kurios dar vėliau gali būti 
išbraukiamos. Nesusirinkus dalyviams rungtyje, gali būti pasiūlyta pakeisti paraišką teikiant 
sportininkus į kitas siūlomas rungtis. Tokiu atveju starto mokestis bus užskaitytas. 
Jei starto mokestis neatitinka pateiktos paraiškos – komandos paraiška nėra laikoma priimta. Už 
duomenų tikrumą atsakingas komandos vadovas.  

• Varžybų vietoje  

Jei varžybų rašte - kvietime neinformuota kitaip, varžybų starto mokestis renkamas likus dviem 
valandoms iki burtų traukimo, bet ne vėliau nei valandai iki burtų traukimo. Varžybų vietoje 
mokamo mokesčio dydis yra didesnis, nei mokant iš anksto nustatytu laiku.  

• Bankiniu pavedimu  

Mokėjimą atliekant bankiniu pavedimo, mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti startų skaičių. 
Duomenys mokėjimui:  
Gavėjo pavadinimas: LIETUVOS IRKLAVIMO FEDERACIJA 
Bankas: SWEDBANK 
Banko sąskaitos numeris: LT617300010035320053  
Sąskaitos išrašomos po to, kai mokėjimas yra gautas.  

• Pavėluotas paraiškų pateikimas, įgulų atšaukimai, keitimas ir nuobaudos už 
teisingai neatšauktas įgulas  

Regatose, 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.  

Varžybų rašte – kvietime nurodoma data ir valanda iki kada komandos vadovas gali atšaukti  
arba daryti keitimus pateiktose įgulas. Atšaukus įgulas sumokėtas starto mokestis negrąžinamas, 
išskyrus kai komanda ar įgula atšaukiama pateikus mediko pažymą, jog sportininkas susirgo po 
paraiškos pateikimo.  

Jei varžybų kvietime nėra pateikta data ir laikas iki kada galima atšaukti arba daryti keitimus 
įgulose, vadovaujamasi World rowing taisyklėmis ir įgulų atšaukimo terminais.  

Įgulos keitimas po burtų traukimo be varžybų mediko patvirtinimo ar medicininės pažymos 
yra galimas tik penkis kartus. 

Jei komandos vadovas, tose pačiose varžybose ar regatose, atlieka daugiau nei penkis 
keitimus be medicininės priežasties yra skiriama bauda - 5 eurai (už vieną įgulą). 
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Atšaukimas pateikus mediko pažymą, komandos vadovas po varžybų pateikia prašymą 
„Starto mokesčio grąžinimo/užskaitymo“ Priedas Nr.1. Starto mokestis arba grąžinamas į 
nurodytą sąskaitą, arba užskaitomas kitoms varžyboms.  

Atšaukiant pateikus mediko pažymą, jau sumokėtu starto mokesčiu negali būti užskaitomi 
naujų įgulų apmokėjimai pasibaigus paraiškų teikimo laikui.  

Jei įgula nestartuoja dėl kitų priežasčių, starto mokestis negrąžinamas.  
Jei komandos vadovas neatšaukia įgulos iki nurodytos varžybų rašte – 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 ir keitimas priimamas raštu, užpildžius World rowing įgulų 
atšaukimo formą ir ją pristačius LIF organizaciniam komitetui.  

Bauda už įgulos keitimus, neatšaukimus ir neatvykimą į startą mokama po varžybų per 10 
dienų į tą pačią sąskaitą kaip ir starto mokestis. Nesumokėjus laiku baudos tos komandos 
sportininkai netenka teisės dalyvauti kitose LIF rengiamose varžybose.  

Numatytos nuobaudos įgulų atšaukimas ir keitimams yra taikomas visose Lietuvos 
irklavimo federacijos organizuojamose varžybose, nepriklausomai ar starto mokestis 
renkamas, ar ne.  

 

Starto mokesčio nuolaidos  
Nenumatyta. 
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Priedas Nr. 1. 
 

LIETUVOS IRKLAVIMO FEDERACIJOS 
GENERALINIAM SEKRETORIUI 
 
 

Starto mokesčio grąžinimo/užskaitymo 

PRAŠYMAS 

Data.........................  
Vieta........................ 

 

Prašau _______________________________________________________organizacijos/asmens 

sumokėtą starto mokestį už _______________________________________________________ 

____________________________________________________varžybose nedalyvavusią įgulą, 

sumą _____________eurus (ų) grąžinti į tą pačią sąskaitą banke __________________________ 

sąsk. Nr. _________________________________________ arba užskaityti kitoms varžyboms: 

________________________________________________________(pildyti reikalingas skiltis). 

 
Komandos vadovas:  
______________________________________ ___________________________ ___________ 
                     Komandos pavadinimas                                                  Vardas, pavardė                               Paršas 


