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PATVIRTINTA 

Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centro direktoriaus 

2019 m. lapkričio 21d. įsakymu Nr. R1-881 
 

 

I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1. Populiarinti uždarų patalpų irklavimą tarp studentų. 

2. Kelti studentų sportinį meistriškumą. 

3. Išaiškinti stipriausias uždarų patalpų irklavimo universitetų komandas ir sportininkus.  

 

II. ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

4. Varžybas organizuoja ir vykdo – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Lietuvos 

studentų sporto asociacija kartu su Lietuvos irklavimo federacija.  

 

III. LAIKAS IR VIETA 

 

5. Varžybos vykdomos 2019 m. gruodžio 7 d. (šeštadienį), 12 val. Trakų irklavimo bazėje, 

(Karaimų g. 73).  Lietuvos studentų čempionatas uždarose patalpose vyks kartu su Lietuvos 

irklavimo federacijos (LIF) organizuojamu LIF Žiemos čempionatu uždarose patalpose.  

6. Bus vykdoma paralelinė užskaita.  

 

IV. DALYVIAI 

 

7. Amžius neribojamas; 

8. Čempionate gali dalyvauti šių universitetų studentai: KTU, KU, LKA, LMTA, LSMU, LSU, 

MRU, ŠU, VDA, VDU, VGTU, VU, LCC, ISM. 

9. Universitetų visų studijų formų studentai; 

10. Metai po studijų sustabdymo; 

11. Studentai, esantys akademinėse atostogose; 

12. Prieš metus baigusieji universitetą, pateikę diplomo nuorašą, gali atstovauti tik baigusį 

universitetą; 

13. Užsienio valstybių universitetų studentai. 

14. Sportininkas, studijuojantis daugiau nei viename universitete, atstovauti gali tik vieną 

universitetą pasirinktinai, visus mokslo metus. 

 

V. VARŽYBŲ PROGRAMA 

 

15. Komandų vadovų posėdis vyks Trakų irklavimo centro konferencijų salėje - 10.00 val., 

dalyvavimas yra privalomas.  
16. Apšilimas galimas nuo 11.00 val. 

17. Varžybų pradžia 12 val. 

 

 

 

 

 

LIETUVOS STUDENTŲ UŽDARŲ PATALPŲ IRKLAVIMO ČEMPIONATO 

NUOSTATAI 
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Programa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lengvasvorių moterų svoris turi neviršyti – 61,5 kg., vyrų – 75 kg. 
 

Studentų uždarų patalpų irklavimo čempionato dalyviams, nestartuojantiems LIF uždarų patalpų 

irklavimo čempionate, bus vykdomas atskiras plaukimas.   

 

VI. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS 

 

18. Varžybos yra atviros, asmeninės – komandinės.  

19. Taškai skiriami atsižvelgiant į dalyvių skaičių rungtyje: pvz. 10 dalyvių — I vieta (dalyvių 

sk. rungtyje + 3 taškai), II vieta (dalyvių sk. rungtyje + 1 taškas), III vieta (dalyvių sk. 

rungtyje – 1 taškas), IV (dalyvių sk. rungtyje – 3 taškai). Toliau atimant vis vienu daugiau.  

 

1 vieta 13 taškų 

2 vieta 11 taškų 

3 vieta 9 taškai 

4 vieta 7 taškai 

5 vieta 6 taškai 

6 vieta 5 taškai 

7 vieta 4 taškai 

8 vieta 3 taškai 

9 vieta 2 taškai 

10 vieta 1 taškai 

 

20. Komanda nugalėtoja nustatoma pagal surinktą taškų sumą. 

21. Surinkus po lygiai taškų, aukštesnė vieta skiriama tai komandai, iškovojusiai daugiau pirmų, 

antrų ir t. t. vietų. 

 

VII. APDOVANOJIMAI 

 

22. Vaikinų ir merginų komanda nugalėtoja apdovanojama bendrai – taure ir diplomu; 

23. Komandos nugalėtojos vadovas – prizu, diplomu ir medaliu; 

24. Asmeninių rungčių nugalėtojai apdovanojami prizais, medaliais ir diplomais;  

25. II ir III vietos laimėtojai apdovanojami medaliais ir diplomais. 

 

VIII. FINANSAVIMAS 

 

26. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras apmoka varžybų organizavimo išlaidas ir 

apdovanoja prizininkus bei komandas.  

27. Komandų kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija. 

 

Rungties pavadinimas 

 

 

Rungties 

trumpinys 
Nuotolis 

metrais 

Merginos, vaikinai W arba M 2000 

Lengvasvoriai  

(moterys, vyrai) 
LW arba LM 2000 
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28. Dėl nakvynės iš anksto kreiptis į varžybų vykdytojus. 

 

 

IX. REGISTRACIJA IR PARAIŠKOS 

 

29. Paraiškas prašome siųsti el. paštu entry@lif.lt iki š. m. lapkričio 29 dienos,  pagal 

pridedamą formą. Paraiškoje prašome naudoti rungčių trumpinius, kurie pateikti šiame rašte. 

Primename apie sportininkų prievolę pasitikrinti sveikatą. 

30. Atšaukti paraiškas galima iki š. m. gruodžio 4 d. 17.00 val. Paraiškos pateiktos po š. m. 

lapkričio 29 dienos bei varžybų dieną – nepriimamos. 

31. Paraiškos priimamos tik pilnai užpildytos kompiuteriu. 

32. Komandinės paraiškos su gydytojo vizomis, nurodant universiteto pavadinimą, 

dalyvių ir trenerio-komandos vadovo vardą ir pavardę, rungtį kurioje startuos, 

patvirtintas atstovaujamo universiteto parašu ar spaudu, pateikiamos mandatinei 

komisijai. Kartu pateikiami studento pažymėjimai (arba kita universiteto statusą 

patvirtinanti forma) arba asmens tapatybės kortelės (pasai) (Forma pridedama). 

33. Netinkamos paraiškos ir/ar neįrodytas studento statusas – laikomi negaliojančiais.  

34. Paraiškos pateiktos be gydytojo leidimo dalyvauti – laikomos negaliojančiomis. 

 

LSSA Eglė Žibinskaitė  (8 37) 302 654, studentusportas@gmail.com  

_______________________ 

mailto:entry@lif.lt

