
 

 

LIETUVOS PLAUKIMO MARATONŲ GRAND PRIX – 2014 

 

 
1. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

 Populiarinti plaukimą jaunų ir suaugusių žmonių tarpe, kaip puikią fizinio lavinimosi ir pramogų 

vandenyje formą, sveikatingumo ir bendravimo priemonę. 

 Nustatyti geriausius ilgų nuotolių Lietuvos plaukikus, vykdant kompleksinę įskaitą pagal dalyvavimą 

3-juose maratonuose. 

 Skatinti įvairaus amžiaus ir socialinės padėties žmones užsiimti aktyvia fizine ir sportine veikla. 

2. LAIKAS, VIETA, PROGRAMA 

 

 2014-07-06 Lampėdžiai ( Kaunas ) 2000 m (pagal nuostatus ir oro sąlygas) 

 2014-07-26 Plateliai ( Plateliai ) 1800 m, 3500 m  (pagal nuostatus ir oro sąlygas) 

                                         – 2 komandos nariai privalo dalyvauti ilgajam maratone 

 2014-08-09 Sudeikiai ( Utena, Sudeikiai ) 2500 m, 5000 m (pagal nuostatus ir oro sąlygas) 

                                         – 2 komandos nariai privalo dalyvauti ilgajam maratone 

 

3. VADOVAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS 

 

Lietuvos plaukimo federacija 

 

4. DALYVIAI 

 

 Varžybos komandinės. 

 Dalyvių amžius nuo 14 m. 

 

 Komandos sudėtis: 1-as plaukimo veteranas (25 m. +) 

 1-a moteris / mergina 

 2  plaukikai/ės be jokių apribojimų 

  

 Komanda maratone gali varžytis ne pilnos sudėties. 

 Plaukikas gali būti tik vienos komandos sudėtyje. 

 

 

5. REGISTRACIJA 
 

- Registracija nemokama iki 2014 m. liepos 1 d. LTUswimming.com svetainėje 

- Registracija iki liepos 6 d. (Lampėdžių maratonas) – 40 Lt / komandai 

 

5. TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS 

 

Kiekvieno komandos nario nuplaukto maratono rezultatas prilyginamas 100 m įveikimo greičiui. 

Gautas „vidutinis 100 m plaukimo greitis“ verčiamas į 1500 m nuotolio laiką pagal kurį 

apskaičiuojami FINA taškai. FINA taškai dalyviams iki 25 m. skaičiuojami pagal „2004 FINA 

points“ lentele, dalyviams virš 25 m. – pagal „DSF masters performance table 2004. Visų 

komandos narių taškai sumuojami. Vėliau sumuojami visų trijų Grand-prix etapų taškai. 

 

 



 

 

 

 

Pvz.  

 

 Antanas Jonaitis,  amžius 54 m vyras. 2000 m Lampėdžių maratonas 

Nuotolis įveiktas per  38.25 min. 

 100 m įveikimo laikas lygus:  38,25 / 20 =1.55,25 min. 

 Perskaičiuojama į 1500 m nuotolį: 1.55,25 min. x 15 =  28,48,75 min. 

 Gautas 1500 m lst. laikas verčiamas į FINA taškus: 

Amžius 54 m – Naudojama DSF Masters 2004 taškų skaičiavimo sistema = 254 tšk. 

 

 
 

 

 

6. APDOVANOJIMAS 
 

Trys daugiausiai taškų surinkusios komandos apdovanojamos piniginiais prizais:   

 I-a vieta Grand- prix įskaitoje: 1 tšk. = 1 Lt. 

 I-a vieta Grand- prix įskaitoje: 1 tšk. =  0,80 Lt 

 I-a vieta Grand- prix įskaitoje: 1 tšk. = 0,70 Lt 
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