2011 M. LIETUVOS JAUNIŲ PLAUKIMO ČEMPIONATO
NUOSTATAI

I VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS
Varžybos vykdomos Alytuje, Sporto ir rekreacijos centro 50 m baseine 2011 m. birželio
21–22 d. Varžybos yra paskutinės atrankinės varžybos patekimui į Europos jaunimo čempionatą
Belgrade (Serbija).
Varžybų pradžia: birželio 21 d. (antradienį)
- 11.15 val.
- 17.00 val.
birželio 22 d. (trečiadienį)
- 10.30 val.
Įėjimas į plaukimo baseiną 60 min. iki varžybų pradžios.

II VARŽYBŲ PROGRAMA
B i r ž e l i o 21 d. (antradienį)
Pramankšta – 16.00 val.
Atidarymas – 16.45 val.
Varžybų pradžia – 17.00 val.

Pramankšta – 10.30 val.
Varžybų pradžia – 11.15 val.
400 m l. stiliumi
100 m nugara
200 m kompl. pl.
50 m l. stiliumi

– merginos, vaikinai
– merginos, vaikinai
– merginos, vaikinai
– merginos, vaikinai

100 m l. stiliumi
200 m peteliške
200 m krūtine

– merginos, vaikinai
– merginos, vaikinai
– merginos, vaikinai

B i r ž e l i o 22 d. (trečiadienį)
Pramankšta – 9.45 val.
Varžybų pradžia – 10.30 val.
200 m l. stiliumi
– merginos, vaikinai
200 m nugara
– merginos, vaikinai
100 m peteliške
– merginos, vaikinai
100 m krūtine
– merginos, vaikinai
400 m kompl. pl. – merginos, vaikinai
800 m l. stiliumi
– merginos
1500 m l. stiliumi – vaikinai

III VARŽYBŲ DALYVIAI
Varžybose kviečiami dalyvauti:
1. Lietuvos jaunių sporto žaidynių plaukimo varžybų dalyviai.
2. Lietuvos plaukimo federacijos juridinių narių, sumokėjusių nario mokesčius už 2011 metus,
atstovai – merginos, gimusios 1995 m. ir jaunesnės bei vaikinai, gimę 1993 metais ir
jaunesni.
3. Varžybose gali dalyvauti ir ne LPF juridinių narių atstovai bei individualūs sportininkai
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IV PARAIŠKŲ PATEIKIMAS
 Techninės paraiškos pateikiamos iki 2011 m. birželio 13 d. 17.00 val.
 Pakeitimai galimi iki 2011 m. birželio 20 d. 11.00 val.
 Vardinės paraiškos su gydytojo viza pateikiamos sekretoriatui varžybų vietoje iki
varžybų pradžios.
 Techninėse paraiškose rašomi turimi absoliučiai geriausi sportininko rezultatai, pasiekti
laikotarpiu nuo 2010 m. gegužės 1 d. iki 2011 m. birželio 12 d.
 Rezultatai turi būti pasiekti ne žemesnio, kaip sporto mokymo įstaigos pirmenybės
lygio varžybose.
 Visi pasiekti rezultatai turi būti patvirtinti varžybų protokolais, kurie pateikiami
federacijai (elektroniniu būdu) iki 2011 m. birželio 12 d.
 Paraiškos siunčiamos Lietuvos plaukimo federacijai, nurodant failo pavadinime savo
komandos pavadinimą (pvz. Kauno PM, Vilniaus VSM....).
 Visos paraiškos pateikiamos tik el. paštu lpf.paraiskos@gmail.com
 Paraiškos, pateiktos vėliau priimamos nebus.
 Paraiška laikoma priimta, jei gavote atsakymą.
 Sportininkai, kurių turimi rezultatai neatitinka pateikiamų techninėje paraiškoje,
startuoja „be rezultato“.
 Po birželio 20 d. 11.00 val. jokie pakeitimai nepriimami.

V VARŽYBŲ EIGA





Varžybos vykdomos vadovaujantis FINA taisyklėmis.
Varžybų rezultatai fiksuojami OMEGA Ares 21 laiko fiksavimo sistema.
Varžybose visi plaukimai vykdomi kaip finaliniai plaukimai.
Varžybų metu, dalyvis privalo prieš plaukimą registruotis pas teisėją prie dalyvių.
Neprisistačiusiam dalyviui neleidžiama startuoti rungtyje.
 Varžybos asmeninės.
 Kiekvienoje varžybų dalyje sportininkas gali dalyvauti ne daugiau kaip dviejose
rungtyse.

VI SKUNDAI, PROTESTAI
 Protestai yra galimi jei nesilaikoma varžybų taisyklių ir nuostatų, jei kitos sąlygos kelia
pavojų varžyboms ir sportininkams, tačiau ne prieš pažeidimo faktą.
 Protestai pateikiami raštu, kartu su 100 Lt užstatu.
 Protestus svarsto Arbitras pagal FINA taisykles.
 Protestą patenkinus, užstatas yra gražinamas.

VII APDOVANOJIMAS
 Varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami diplomais ir medaliais.
 Trys merginos ir trys vaikinai, pasiekę aukščiausius rezultatus (įskaitant I estafetės
etapą) pagal FINA taškų skaičiavimo lentelę apdovanojami piniginiais prizais (I vieta 300 Lt, II vieta – 200 Lt, III vieta – 150 Lt). Sportininkams, pasiekus vienodą FINA
taškų skaičių, pranašumą turi sportininkas, pasiekęs aukštesnį rezultatą kitoje rungtyje.
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VIII FINANSINĖS SĄLYGOS
 Varžybų dalyvio mokestis – 10 Lt.
 Varžybų dalyvio mokestis ne Lietuvos plaukimo federacijos juridinių narių atstovams ir
individualiems sportininkams – 20 Lt.
 Lietuvos jaunių sporto žaidynių plaukimo varžybų dalyviams mokestis netaikomas.
 Mokestis už neatvykimą į startą – 10 Lt.
 Dalyvių kelionės, nakvynės, maitinimo išlaidas apmoka siunčianti organizacija.
 Pagrindinių teisėjų nakvynės ir maitinimo išlaidas apmoka Lietuvos plaukimo
federacija.
 Komandų pasiūlytų teisėjų maitinimo išlaidas apmoka Lietuvos plaukimo federacija,
kelionės ir nakvynės išlaidas – siunčianti organizacija.

IX KONTAKTAI
 El. paštas – lpf.paraiskos@gmail.com
 Internetinis puslapis – www.ltuswimming.com
 Telefonai:
Lietuvos plaukimo federacija (8 5) 233 9288
Generalinis sekretorius Gintautas Bartkus 8 612 58044
Direktorius Emilis Vaitkaitis 8 657 58542

Gintautas Bartkus
LIETUVOS PLAUKIMO FEDERACIJA

