2013 m LIETUVOS ŠUOLIŲ Į VANDENĮ ČEMPIONATO NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. 2013 metų Lietuvos šuolių į vandenį čempionato nuostatai (toliau - nuostatai)
reglamentuoja šuolių į vandenį čempionato tikslus, rengėjus, organizavimo, finansavimo, dalyvių
apdovanojimo juose tvarką.
2. Organizatoriai – Lietuvos Plaukimo federacija, toliau LPF
3. Vykdytojai – Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, toliau LVJC
4. Vadovaujantis nuostatais rengiamos šuolių į vandenį varžybų sąlygos, kurias nustato
LPF ir skelbia savo interneto svetainėje.
II. VARŽYBŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
5. Renginio tikslai ir uždaviniai:
5.1. Populiarinti šuolių į vandenį sportą suaugusių ir vaikų tarpe;
5.2. Išaiškinti pajėgiausius Lietuvos sportininkus nuo 1 m ir 3 m tramplinų
III. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMO, VYKDYMO,
NUGALĖTOJŲ NUSTATYMO, APDOVANOJIMO TVARKA
6. Varžybų programa
6.1. Lietuvos šuolių į vandenį čempionatas;
6.1.1. Vykdymo vieta: Lietuvos vaikų ir jaunimo centras (Konstitucijos pr. 25, Vilnius);
6.1.2. Varžybų laikas: 2013 birželio 7-8 dienomis ,
6.1.2.1. Birželio 7 d.. / penktadienis /
10.30 – 11.00 apšilimas salėje
11.00 – 12.00 apšilimas vandenyje
12.30 – 14.00 varžybų atidarymas
1 m tramplinas vyrai
3 m tramplinas moterys
apdovanojimas
Tarp rungčių skiriama 10 min pertrauka
Birželio 8 d.. / šėštadienis /
10.30 – 11.00 apšilimas salėje
11.00 – 12.00 apšilimas vandenyje
12.30 – 14.00 varžybos
1 m tramplinas moterys
3 m tramplinas vyrai
apdovanojimas
Tarp rungčių skiriama 10 min pertrauka
6.1.3. Varžybose rungtyniaujama nuo 1 m ir 3 m tramplinų.
Dalyviai užėmę 1,2,3 vietas apdovanojami medaliais ir diplomais moterų ir vyrų
tarpe atskirai : viso 4 komplektai medalių ir diplomų.
6.1.4.Vyrai ir moterys atlieka „Open“grupės programa:
1 m ir 3 m tramplinai 5 skirtingų klasių šuoliai /moterys/
6 (5+1) skirtingų klasių šuoliai /vyrai/
IV. FINANSAVIMO SĄLYGOS
7. Komandos išlaidas apmoka siunčianti organizacija.

8. Varžybų organizatoriai apmoka:
8.1.Bazės nuoma
8.1.Teisėjų maistpinigius.
8.2. Asmeninius prizus.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9. Protokolai pateikiami pusvalandis prieš varžybas vyr. sekretoriui.
10. Vardinės paraiškas su gydytojo vizomis pateikti vyr. sekretoriui atvykus į varžybas.
11. Informaciją apie nakvynės vietas, viešbučius ir kainas teikia už varžybų organizaciją
atsakingos mokyklos ar centrai. Nakvynę užsisako ir apmokėjimą garantuoja komandą siunčianti
organizacija. Startinis mokestis 10 Lt.
12. 2013 m šuolių į vandenį čempiontas vykdomos pagal LPF kalendorinį planą.Varžybų
vyr.teisėjas Kęstutis Autukas.

