
 

     TVIRTINU: 

Ignalinos kultūros ir sporto centro direktorius                                 Ignalinos plaukimo klubo prezidentas 

                                                                      

 Darginas Mikėnas                                                                             Eugenijus Rakitinas 

 

                                                                          

PLAUKIMO VARŽYBOS  

,,IGNALINOS MERO TAURĖ – 2015” 
 

N U O S T A T A I 
 

 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

     Populiarinti plaukimo sportą vaikų tarpe: 

 palaikyti draugiškus ryšius su kitų miestų plaukikais, 

 išsiaiškinti geriausius plaukikus įvairiose amžiaus grupėse, 

 skatinti vaikus sportuoti ir stiprinti sveikatą. 

 

II. VIETA IR LAIKAS 

 

        Varžybos vykdomos  Ignalinos miesto baseine, adresas Vasario 16 – osios g. 35. 

        Varžybos vyks 2015 m. gruodžio 16 d. 12 val. (11 val. pramankšta). 

 

III. DALYVIAI 

 

Varžybose kviečiamos dalyvauti trys komandos: 

1. Ignalinos – Utenos jungtinė komanda (60 plaukikų – po 30 iš Utenos ir Ignalinos) 

2. Kauno plaukimo mokykla (60 plaukikų) 

3. Latvijos jungtinė komanda (60 plaukikų iš Daugpilio, Rezeknės, Balvi, Daugpilio 

regiono, Ogrės). 

 

        Varžybose kviečiamos dalyvauti mergaitės:  

2002 m.g. ir vyresnės (I amžiaus grupė) (50m peteliške, 100m nugara, 100m krūtine, 100m l/st) 

2003 m.g. (II amžiaus grupė) (50m peteliške, 100m nugara, 100m krūtine, 100m l/st) 

2004 m.g. (III amžiaus grupė) (50m peteliške, 50m nugara, 50m krūtine, 50m l/st) 

2005 m.g. (IV amžiaus grupė) (50m nugara, 50m l/st) 

2006 m.g. (V amžiaus grupė) (50m nugara, 50m l/st) 

2007 m.g. ir jaunesnės (VI amžiaus grupė) (50m nugara, 50m l/st) 

  

        Kviečiami dalyvauti berniukai: 

2002 m.g. ir vyresni (I amžiaus grupė) (50m peteliške, 100m nugara, 100m krūtine, 100m l/st) 

2003 m.g. (II amžiaus grupė) (50m peteliške, 100m nugara, 100m krūtine, 100m l/st) 

2004 m.g. (III amžiaus grupė) (50m peteliške, 50m nugara, 50m krūtine, 50m l/st) 

2005 m.g. (IV amžiaus grupė) (50m nugara, 50m l/st) 

2006 m.g. (V amžiaus grupė) (50m nugara, 50m l/st) 

2007 m.g. ir jaunesnės (VI amžiaus grupė) (50m nugara, 50m l/st) 

 

Kiekvienas dalyvis gali startuoti dviejuose nuotoliuose ir estafetiniame plaukime. Dalyviai gali dalyvauti 

savo amžiaus arba vyresnėje amžiaus grupėje.  

 

 



       Dalyvio mokestis 5 Eur. Komandoms, kurioms reikės sąskaitų faktūrų, prašome apie tai 

pranešti ne vėliau kaip 10 dienų iki varžybų. 

 

         

IV. VARŽYBŲ PROGRAMA 

 
1.  50m peteliške I amžiaus grupės mergaitės 

2.  50m peteliške I amžiaus grupės berniukai 

3.  50m peteliške II amžiaus grupės mergaitės 

4.  50m peteliške II amžiaus grupės berniukai 

5.  50m peteliške III amžiaus grupės mergaitės 

6.  50m peteliške III amžiaus grupės berniukai 

7.  100m nugara I amžiaus grupės mergaitės 

8.  100m nugara I amžiaus grupės berniukai 

9.  100m nugara II amžiaus grupės mergaitės 

10.  100m nugara II amžiaus grupės berniukai 

11.  50m nugara III amžiaus grupės mergaitės 

12.  50m nugara III amžiaus grupės berniukai 

13.  50m nugara IV amžiaus grupės mergaitės 

14.  50m nugara IV amžiaus grupės berniukai 

15.  50m nugara V amžiaus grupės mergaitės 

16.  50m nugara V amžiaus grupės berniukai 

17.  50m nugara VI amžiaus grupės mergaitės 

18.  50m nugara VI amžiaus grupės berniukai 

19.  100m krūtine I amžiaus grupės mergaitės 

20.  100m krūtine I amžiaus grupės berniukai 

21.  100m krūtine II amžiaus grupės mergaitės 

22.  100m krūtine II amžiaus grupės berniukai 

23.  50m krūtine III amžiaus grupės mergaitės 

24.  50m krūtine III amžiaus grupės berniukai 

25.  100m l/st I amžiaus grupės mergaitės 

26.  100m l/st I amžiaus grupės berniukai 

27.  100m l/st II amžiaus grupės mergaitės 

28.  100m l/st II amžiaus grupės berniukai 

29.  50m l/st III amžiaus grupės mergaitės 

30.  50m l/st III amžiaus grupės berniukai 

31.  50m l/st IV amžiaus grupės mergaitės 

32.  50m l/st IV amžiaus grupės berniukai 

33.  50m l/st V amžiaus grupės mergaitės 

34.  50m l/st V amžiaus grupės berniukai 

35.  50m l/st VI amžiaus grupės mergaitės 

36.  50m l/st  VI amžiaus grupės berniukai 

37.  6x50m l/st estafetės 

mergaitės 

po vieną dalyvę iš kiekvienos amžiaus grupės 

38.  6x50m l/st estafetės 

berniukai 

po vieną dalyvį iš kiekvienos amžiaus grupės 

       Estafetėse gali dalyvauti po vieną miesto komandą. Estafetės įvyks, jeigu sutiks dalyvauti visos trys 

komandos. 

 

V. KOMANDOS LAIMĖTOJOS NUSTATYMAS 

 

  Įskaitai imama po 3 geriausius  kiekvienos rungties (pagal amžiaus grupes) rezultatus, už 1 vietą 

skiriama 5 tšk., 2 vt. – 3 tšk., 3 vt. – 1 tšk. Estafetinio plaukimo taškai dvigubinami. Laimi komanda, 

surinkusi daugiausiai taškų. 

 



VI. APDOVANOJIMAI 

 

  1 – 3 vietas užėmę plaukikai apdovanojami medaliais, čempionai šakočiais. Estafečių nugalėtojų 

komandos apdovanojamos šakočiais, sportininkai nugalėtojai ir prizininkai medaliais. Geriausi plaukikai 

ir plaukikės pasiekę aukščiausius rezultatus pagal FINA taškų skaičiavimo lentelę, kiekvienoje amžiaus 

grupėje atskirai, apdovanojami taurėmis ir piniginiais prizais po 10 Eur.. Komanda – nugalėtoja 

apdovanojama Mero taure. 

 

VII. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS, PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS 

 

         Varžybas organizuoja ir vykdo Ignalinos kultūros ir sporto centras, Ignalinos plaukimo klubas. 

         Išankstines technines paraiškas su planuojamais rezultatais prašome atsiųsti iki 2015 m. 

gruodžio 11 d. el. paštu eugenijusrakitinas@gmail.com. Pakeitimus pranešti el. paštu 

eugenijusrakitinas@gmail.com arba telefonu 8 614 95592 iki gruodžio 15 d. 20 val. Išspausdinus 

pradmės protokolus (po gruodžio 16 d. 10.00 val.) jokie pakeitimai nepriimami. 
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