
 

2017 METŲ X PASAULIO LIETUVVIŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ 
PLAUKIMO VARŽYBŲ 

 
NUOSTATAI 

                          

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

1. Skatinti užsienio lietuvius įsitraukti į Lietuvos sporto gyvenimą, tęsti tautinio bendravimo, 

jaunosios išeivių kartos lietuvybės išsaugojimo tradicijas. 

2. skatinti užsienio lietuvius dalyvauti su Lietuva susijusioje sporto veikloje, o Lietuvos 

savivaldybių institucijas ir įstaigas- aktyviau įsitraukti į bendras su užsienio lietuviais 

iniciatyvas ir projektus. 

3. Padėti po visą pasaulį pasklidusiems lietuviams susitikti, išsamiau pažinti šalies kultūrą, 

puoselėti sporto tradicijas, ugdyti tautiškumą. 

 

II. ORGANIZATORIAI 

  Plaukimo varžybas vykdo Lietuvos sporto federacijų sąjunga kartu su Kauno plaukimo 

mokykla. 

 

III. VYKDYMO DATA IR VIETA  

 Varžybos vykdomos 2017 m. liepos 1 d. Kauno plaukimo mokyklos baseine „Vilija“, 

Demokratų g. 34, Kaune.  

Pramankšta 10.00 val., varžybų pradžia 11.00 val.  

 

IV. VARŽYBŲ DALYVIAI IR PROGRAMA  

Varžybose dalyvauja amžiaus grupės iki 13 m., 14-20 m., 21-29 m., 30-39 m., 40-49 m., 

50-59 m., 60-69 m., per 70 metų. 

Varžybų programa 

1. 400 m laisvu stiliumi moterys, vyrai 

2. 50 m nugara moterys, vyrai 

3. 50 m krūtine moterys, vyrai 

4. 50 m peteliške moterys, vyrai 

5. 50 m laisvu stiliumi moterys, vyrai 

 

VI. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS  

• Pirmenybės vykdomos pagal FINA ir Lietuvos plaukimo federacijos taisykles. 

• Rezultatai bus fiksuojami chronometrais. 
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• Varžybos asmeninės. Dalyvis per dieną gali plaukti dvi rungtis.  

• 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. 

• Varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami atitinkamo laipsnio medaliais ir 

diplomais.  

• Plaukimo varžybos yra viešas renginys, kuriame gali būti filmuojama ir fotografuojama. 

• Visi apdovanojimai vyks po paskutinių plaukimų. 

• Varžybose negali dalyvauti Lietuvos nacionalinės, jaunimo ir jaunių rinktinių nariai. 

• Už sveikatą atsako patys dalyviai. 

 

VII. PARAIŠKŲ IR DALYVIŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS  

• Techninės paraiškos pateikiamos iki 2017 m. birželio 1 d. varžybų vyr. sekretorei 

Kristina Skyrienei el. paštu kritina.skyriene@swim.lt  ( tel. +370 699 10534)  

• Paskutiniai pakeitimai galimi iki 2017 m. birželio 29 d. 10.00 val. 

• Paraiškos pateikiamos Excel formatu (pridedama) 

• Visos paraiškos pateikiamos tik el. paštu: kritina.skyriene@swim.lt 

• Paraiškos, pateiktos vėliau nebus priimamos. 

• Paraiška laikoma priimta, jei gavote atsakymą. 

• Paraiškose nurodyti turimus geriausius rezultatus, kurie pasiekti metų laikotarpyje (nuo 

2016 m. liepos 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d.). Be rezultato, prie rungties pildomi NT.  

• BŪTINA užpildyti sportininko gimimo datą.  

• Varžybos vykdomos naudojant „Meet Manager“ programą.  

• Varžybų vyr. teisėja Rasa Duškinienė, vyr. sekretorė Kristina Skyrienė. 

 

Iškilus klausimams kreiptis į vyr. teisėją Rasą Duškinienę el.paštu: rasaolimp@yahoo.com,  

tel.: +37061409521 

 

 

 

  


