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„Vandenis “ pirmininko   progimnazijos direktoriaus 

Aivaro Šauliansko  2017 m  spalio 23  d. 

  įsakymu Nr. V-264  

 

PANEVĖŽIO ,,ŽEMYNOS“ OLIMPIEČIŲ TAURĖS PLAUKIMO VARŽYBŲ 

NUOSTATAI 

                           

Varžybų tikslas: 

Pagerbti Panevėžio „Žemynos“ progimnazijos   plaukimo kūno kultūros mokytojų išugdytus olimpiečius. 

Paskatinti  plaukikus  siekti sportinio meistriškumo. 

Varžybų organizatoriai: 

Varžybas organizuoja ir vykdo Panevėžio „Žemynos“ progimnazija  ir plaukimo klubas ,,Vandenis“. 
Varžybas remia Panevėžio m. savivaldybė ir Lietuvos plaukimo federacija. 

Ramygalos g. 99, tel. 8 630 05562, faks. (8 45) 58 75 06,  

Elektroninis paštas baseinas@zemynos.panevezys.lm.lt 

Vyr. teisėjo el. p.  aiwaxl@gmail.com, mob. 8 614 86501 

Varžybos vyks 2017 m. lapkričio 17-18 d.  

 
VARŽYBŲ PROGRAMA 

 

Lapkričio 17 d. 16.00 val. (Pramankšta 15.00)         Lapkričio 18d. 9.30 val. (Pramankšta 8.30) 

 

100m l/stiliumi  ( I-II-III amž.grupė)                            50m l/stiliumi   ( I-II-III amž.grupė) 

200m krūtine ( I-II-III amž.grupė)       100m krūtine     ( I-II-III amž.grupė) 

100m peteliške( I-II-III amž.grupė)       200m   peteliške ( I-II-III amž.grupė) 

200m nugara (I-II-III amž.grupė)                           100m nugara (I-II-III amž.grupė) 

200m kompl.pl.  (I-II-III amž.grupė)       200m l/stiliumi (I-II-III amž.grupė) 

                    

DALYVIAI:  

I   amžiaus grupė 1999 - 2002 m. gim. merginos,    1999 -  2001 m. gim. vaikinai. 

II  amžiaus grupė 2003 -2005 m. gim. mergaitės,                  2002 - 2004  m. gim. berniukai. 

III  amžiaus grupė 2006 m.gim. ir jaunesnės mergaitės,    2005 m.gim. ir jaunesni berniukai 

 

Varžybos asmeninės. Kiekvienas dalyvis gali startuoti dviejuose nuotoliuose per diena.  

Dalyvio mokestis 5 eurai. 

 

APDOVANOJIMAS:    

 

 Kiekvieno nuotolio nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami diplomais ir medaliais. 

 Prizais apdovanojami:  50 m, 100m  l/stiliumi   merginos , 

50,100 m,;100 m, 200 m nugara ; 100m krūtine; 200 m peteliške vaikinai . 

Dalyvavimo varžybose išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija.  

 

Apie dalyvavimą varžybose  ,pirmiausiai, prašome pranešti iki lapkričio 9 d.  

vyr. teisėjo el. p.  aiwaxl@gmail.com, mob.( 8 614 86501) 

Techninės paraiškas pildysime naudojant “Entry Editor „programa ir pateikiamos el.paštu mintaralab@ 

gmail.com iki lapkričio 14 d. 20.00val ,  varžybos bus  vykdamos “ Meet Maneger“ programą. 

Pakeitimai galimi iki 2017 m. lapkričio 15 d. 20.00 val.  

______________________ 
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