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        LPF   Prezidentas 

         

2020 LIETUVOS ŠUOLIŲ Į VANDENĮ TAURĖS VARŽYBŲ 

 

NUOSTATAI 

 

I          TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

- populiarinti ir plėtoti sporto šaką Lietuvoje 

- kelti sportinį meistriškumą; 

- išaiškinti  Lietuvos  šuolių į vandenį taurės laimėtojus. 

 

II. VIETA IR LAIKAS 

Varžybos vyks 2020 m. lapkričio 28-29 d. d.  KPM baseine “VILIJA”,  

Demokratų 34 , Kaunas. tel. 868232819. 

Varžybų vyr. teisėja Alė Pikturnienė, vyr. sekretorė Ieva Kuodytė. 

 

  Lapkričio 28 d. (šeštadienis)                          Lapkričio 29 d. (sekmadienis) 

 12.00 val.  -  pramankšta                                 10.00 val. - pramankšta  

            13.30 val.  - 1 m tramplinas moterys              12.00 val. - 1 m tramplinas vyrai 

            14.30 val.  – 3/5 m  bokštas vyrai                    13.00 val. -  3/5 m  bokštas moterys                          

            16.00 val.   - 3/5 m  bokštas (sinchro) vyrai   13.30 val.  3/5 m  bokštas (sinchro) moterys                           

        

III.     DALYVIAI 

Dalyvauja Lietuvos šuolininkai į vandenį. 

Varžybos asmeninės- komandinės.Komandoje 6 sportininkai. 

Dalyvių amžius neribojamas, gali sportininkai dalyvauti ir individualiai. 

Sinchroninių šuolių rungtyje poras gali sudaryti ir skirtingų komandų sportininkai. 

Gali būti ir mišrios poros, dalyvaujančios vyrų grupėje.  

 

 

IV. VARŽYBŲ PROGRAMA 

 

Merginos:               1 m tramplinas    - 5  skirtingų klasių šuoliai  

                3/5 m bokštas      - 4+1 skirtingų klasių šuoliai 

Vyrai:                     1 m tramplinas   - 5+1  šuoliai 

               3/5 m bokštas      - 4+2  šuoliai  

Sinchroniniai šuoliai:   bokštas 5/3 m     - 2+2  šuoliai:  2 privalomi šuoliai 

   (1 iš  priekinės padėties, 1 iš atbulinės padėties, jų koef.2.0), 

             2 laisvos programos šuoliai.  

Paraiškas siųsti iki 2020-11-25 d. Rimantui Puronui. 

 

V. APDOVANOJIMAS 

 

Lietuvos Taurės laimėtojai ir prizininkai nustatomi pagal surinktą balų sumą dvejose  

rungtyse.Komandiniai taškai skiriami už 1-6 vietas: 1 v.-9 t., 2v.- 6 t., 3 v.- 4 t. 4 v. – 3 t. ir t.t taškai 

už sinchroninių šuolių rungtį neskaičiuojami. 

 Atskirų rungčių nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami LPF taurėmis. Sinchroninių šuolių   

nugalėtojai ir daugiausiai taškų surinkusi komanda apdovanojami taurėmis. 

 

VI .      VARŽYBŲ ORGANIZACIJA IR VYKDYMAS  

 Varžybas organizuoja ir vykdo Lietuvos plaukimo federacija ir Kauno plaukimo mokykla 

       Už dalyvių saugumą varžybų metu atsakinga varžybų vyr.teisėja. 

       Atvykstančiųjų dalyvių komandiruotės išlaidas apmoka siunčianti organizacija. 


