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XXIX TARPTAUTINIS PLAUKIMO MARATONAS
ATVIROS LIETUVOS TAURĖS VARŽYBOS
,,P L A T E LEE - 2010 “
NUOSTATAI
I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1. Populiarinti plaukimo sportą.
2. Populiarinti ilgų nuotolių atviruose vandens telkiniuose plaukomo rungtis.
3. Sudaryti galimybes įvairaus amžiaus ir socialinių sluoksnių žmonėms varžytis, poilsiauti,
bendrauti.

II. VIETA IR LAIKAS
4. Varžybos vyks 2010 m. liepos mėn. 31 d Platelių ežere prie jachtklubo „Žalgiris“, Ežero g.
40, Platelių mstl., Plungės rajonas:
11.00-12.30 Dalyvių registracija
13.00 „Didžiojo“ ir „mažojo“ maratonų startas
16.00 Nugalėtojų apdovanojimas
III. DALYVIAI
5. Varžybose gali dalyvauti visi LR ir kitų šalių piliečiai. Jų amžius neribojamas.
6. Dalyviai gali pasirinkti vieną iš dviejų distancijų:
3,5 km distancija. Dalyviai rungtyniauja vienoje grupėje atskirai moterys (merginos) ir vyrai.
1,8 km distancija ,,Jachtklubas – Pilies sala – Jachtklubas”. Plaukikai pagal amžių skirstomi į grupes:
Moterys: M-17, M-25, M- 30, M- 35, M-40, M- 45, M-50, M-55, M-60, M-65.
Vyrai: V-17, V-25, V-30,V- 35, V- 40, V – 45, V- 50, V- 55, V-60, V-65.

IV. VADOVAVIMAS IR VYKDYMO TVARKA
7. Varžybas vykdo Platelių „Žalgirio“ jachtklubas (direktorius Vaclovas Buivydas 8682
42062 ir Plungės rajono savivaldybės administracijos kultūros ir sporto skyrius (vedėjo pavaduotojas
Alvydas Viršilas 8 448 73117). Renginio globėja - Lietuvos plaukimo federacija.
8.
9.
10.
11.
12.

Plaukikams draudžiama naudotis pagalbinėmis priemonėmis ir hidrokostiumais.
Kiekvienas plaukimo varžybų ir konkursų dalyvis atsako už savo saugumą ir sveikatą.
Už vaikų ir jaunuolių iki 18 metų sveikatą ir saugumą atsako tėvai arba treneris.
Esant nepalankioms oro sąlygoms maratonas gali būti atšauktas.
Plaukimo dalyvio mokestis - 15 Lt

V. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS
13. 3,5 km distancijoje dalyvių rezultatai bus vertinami:
13.1. moterų (merginų) grupėje bendroje įskaitoje;
13.2. vyrų (vaikinų) grupėje bendroje įskaitoje;
14. Visi 3,5 km maratono dalyviai apdovanojami marškinėliais su maratono simbolika, atminimo
diplomais ir lipdukais. Nugalėtojai (-os) ir prizininkai (-ės) apdovanojami sportinėmis
taurėmis ir medaliais.
15. 1,8 km distancijoje dalyvių rezultatai vertinami:
15.1. absoliučioje įskaitoje atskirai moterų (merginų) ir vyrų grupėse.
15.2. pagal amžiaus grupes atskirai moterų (merginų) ir vyrų grupėse.
16. Nugalėtojai absoliučioje įskaitoje apdovanojami sportinėmis taurėmis, medaliais ir
marškinėliais su maratono simbolika.
17. Atskirų amžiaus grupių nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami sportinėmis taurėmis ir
medaliais.
17. Visi plaukimo dalyviai apdovanojami atminimo diplomais ir lipdukais.

