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2017 M. KAUNO MIESTO VAIKŲ 

ŽIEMOS PLAUKIMO PIRMENYBĖS 

 
NUOSTATAI 

                          

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

1. Populiarinti plaukimo sporto šaką Kauno mieste. 

2. Ruoštis Lietuvos vaikų žiemos plaukimo pirmenybėms. 

3. Palaikyti draugiškus ryšius su kitomis miesto plaukimo mokyklomis. 

 

II. ORGANIZATORIAI 

  Plaukimo pirmenybes vykdo Kauno m. savivaldybės administracijos sporto skyrius ir 

Kauno Centro sporto mokykla. 

 

III. VYKDYMO DATA IR VIETA  

 Pirmenybės vyks 2017 m. sausio 19 d. Kauno Centro sporto mokyklos baseine,     Miško  

g. 3, Kaune.  

 Sausio 19 d., pramankšta 12.00 val., varžybų pradžia 13.00 val. 

 

IV. VARŽYBŲ DALYVIAI IR PROGRAMA  

Pirmenybėse dalyvauja Kauno miesto: Kauno Centro sporto mokyklos, KPM “Dainavos”, 

“Vilijos”, “Šilainių”, Girstučio ir Mastaičių baseino sportininkai. 

 Vaikų amžiaus grupė 2006-2008 m. – merginos, 2005-2007 m. – vaikinai. 

 

Varžybų programa 

Eil. 

Nr. 

Rungtis 

MERGINOS 

Eil. 

Nr. 

Rungtis 

VAIKINAI 

1 50 l/st    2 50 l/st    

3 50 krūtine 4 50 krūtine 

5 50 nugara    6 50 nugara    

7 50 peteliške 8 50 peteliške 

9 100 kompl.   10 100 kompl.    

11                    4x50 l/st mix estafetė   

 

Dalyvis gali dalyvauti 2 nuotoliuose 



V. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS  

 Pirmenybės vykdomos pagal FINA ir Lietuvos plaukimo federacijos taisykles 

 Rezultatai bus fiksuojami chronometrais. 

 Varžybos asmeninės. Dalyvis per dieną gali plaukti dvi rungtis ir jei reikia estafetėje. 

Kiekviena rungtis vykdoma jei susidaro ne mažiau 6 plaukikai rungtyje. Estafetiniame 

plaukime – ne mažiau 4 komandos. 

 Galioja vieno starto taisyklė.  

 Visi varžybų plaukimai vykdomi iškart kaip finaliniai plaukimai. 

 Dalyvis privalo prieš plaukimą registruotis pas teisėją prie dalyvių. Neprisistačiusiam dalyviui 

neleidžiama startuoti rungtyje. 

 Atskirų rungčių I, II, III vietų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami medaliais ir diplomais.  

 Estafetinių rungčių I, II, III vietų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami medaliais.  

 Kauno miesto vaikų plaukimo žiemos pirmenybės yra viešas renginys, kuriame gali būti 

filmuojama ir fotografuojama. 

 Apdovanoja Kauno Centro sporto mokykla. 

 

VI. PARAIŠKŲ IR DALYVIŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS  

 Techninės paraiškos pateikiamos iki 2017 m. sausio 16 d. 17.00 val. varžybų vyr. sekretorei 

Ingai Pravdinskienei el. paštu balticsand@gmail.com ( mob. tel. 8652 60095).  

 Paskutiniai pakeitimai galimi iki 2017 m. sausio 18 d. 12.00 val.  

 Padarius pakeitimus 2017 m. sausio 18 d. iki 17.00 val., persiųsime startinius protokolus.  

 Paraiškos pateikiamos naudojant programą „Entry Editor“. 

 Užpildytos paraiškos siunčiamos Kauno Centro sporto mokyklai, nurodant failo pavadinime 

komandos pavadinimą (pvz. KCSM). 

 Visos paraiškos pateikiamos tik el. paštu: balticsand@gmail.com 

 Paraiškos, pateiktos vėliau nebus priimamos. 

 Paraiška laikoma priimta, jei gavote atsakymą. 

 Paraiškose nurodyti turimus geriausius rezultatus, kurie pasiekti metų laikotarpyje                

(nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2017 m. sausio 18 d.). Be rezultato, prie rungties pildomi NT.  

 Kiekviena dalyvaujanti organizacija (baseinas) estafetinėje rungtyje gali registruoti ne 

daugiau 3 komandų. Paraiškoje prašome užpildyti estafetėse dalyvausiančių komandų 

skaičių. 

 Estafetinio plaukimo vardinės paraiškos privalo būti pateiktos  pramankštos metu iki 13.00 

val. 
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 BŪTINA užpildyti sportininko gimimo datą. Pavardes spausdinti naudojant lietuvišką 

abėcėlę.  

 Varžybos vykdomos naudojant „Meet Manager“ programą.  

 Varžybų vyr. teisėja Vilma Kučiakienė, vyr. sekretorė Inga Pravdinskienė. 


