
                         
TARPTAUTINIO PLAUKIMO SPRINTO FESTIVALIO „ANYKŠČIAI – 2017” 

NUOSTATAI 

1. Plaukimo varžybos vykdomos 2017 m. gegužės 4–6 d. Anykščių 25 m ilgio 6-ių takų plaukimo baseine 

„Bangenis“, naudojant elektroninę laiko matavimo sistemą „Alge“. 

2. Varžybos yra įtrauktos į Europos plaukimo federacijos 2017 metų tarptautinių varžybų kalendorių ir 

vykdomos pagal FINA taisykles. 

3. Varžybose gali dalyvauti organizatorių pakviestų ar savarankiškai užsiregistravusių bei iki nustatyto termino 

atsiuntusių paraiškas plaukimo klubų, sporto mokyklų komandos ar pavieniai plaukikai. Organizatoriai  

varžyboms nustatė 600 dalyvių limitą, todėl pasilieka teisę nepatenkinti visų užsiregistravusių komandų 

paraiškų iš anksto apie tai juos įspėję.   

4. Preliminarias paraiškas apie dalyvavimą festivalyje siųsti festivalio direktoriui ir vyr. teisėjui el. paštu 

festival.anyksciai@gmail.com iki 2017 m. balandžio 3 d. Technines paraiškas (Lenex arba Word 

formatais) ir pakeitimus (laisva forma) siųsti plaukimo varžybų referi el. paštu gintasbar@gmail.com iki 

2017 m. balandžio 28 d. Pakeitimai techninėse paraiškose galimi iki 2017 m. gegužės 3 d. 17.00 val. 

Vėliau pateiktos paraiškos ir pakeitimai priimami nebus. 

5. Kiekvienas sportininkas privalo turėti gydytojo leidimą dalyvavimui varžybose. Už tokio leidimo buvimą 

atsakingas dalyvaujančios komandos vadovas ar pats sportininkas, jeigu jis dalyvauja individualiai. 

6. Varžybos yra asmeninės, komandiniai taškai neskaičiuojami. 

7. Vienas dalyvis gali varžytis tik vienoje amžiaus grupėje, išskyrus dalyvavimą V-os amžiaus grupės 

varžybose. Dalyvio startų skaičius neribojamas. 

8. Komandos, kurios savo sudėtyje turi 20 ir daugiau dalyvių (plaukikų) privalo dalyvauti mišriame 

estafetiniame plaukime 7 x 50 m laisvuoju stiliumi. 

9. Dalyvio starto mokestis 5 Eur už kiekvieną startą. Už komandos dalyvavimą estafetėje starto mokestis 

neįmamas.  

10. Kiekvienas dalyvis gauna atminimo dovanėlę su festivalio atributika. 

11. V amžiaus grupės plaukimai. Plaukikai kviečiami varžytis 50 m peteliške, nugara, krūtine ir laisvuoju 

stiliumi plaukimuose su iškritimu. Mažiausias dalyvių skaičius kiekvienoje rungtyje vyrams ir moterims - 4. 

Jeigu susirenka mažiau dalyvių rungtis nevykdoma. Esant dideliam pageidaujančių skaičiui, organizatoriai 

pasilieka teisę riboti plaukimų skaičių rungtyje (ne daugiau 4). 

Plaukimai vykdomi tokia tvarka:  

11.1. Atrankos plaukimuose pagal užfiksuotą rezultatą atrenkami 6 geriausieji plaukikai;  

11.2. Ketvirtfinalis, iškrenta 2 plaukikai, 4 geriausius laikus pasiekę patenka į pusfinalį.  

11.3. Pusfinalis, iškrenta 1 plaukikas,  3 geriausius laikus pasiekę plaukikai patenka į finalą.  

11.4. Finaliniai plaukimai, dėl apdovanojimų varžosi 3 geriausieji plaukikai.  

11.5. Jeigu atrankos, ketvirtfinalio ir pusfinalio plaukimuose sportininkai, varžydamiesi dėl patekimo į kitą 

etapą parodo vienodą rezultatą, tai nugalėtojas nustatomas burtu keliu. 

12. Visas išlaidas, susijusias su dalyvavimu festivalyje, apmoka siunčianti organizacija arba dalyviai 

asmeniškai.  

13. Atvykimo laikas: dalyvaujantiems V a. gr. plaukimuose iki 2017 m. gegužės 4 d. 17 val. kitiems iki 

2017 m. gegužės 5 d. 8.00 val.  

14. Amžiaus grupės: 

  I – mergaitės ir berniukai, gimę 2004 m. ir jaunesni; 

  II – berniukai, gimę 2002-2003 m. 

  III – merginos, gimusios 2002-2003 m. ir vaikinai, gimę 2000-2001 m. 

  IV – merginos, gimusios 2001 m. ir vyresnės, ir vyrai, gimę 1999 m. ir vyresni. 

            V -  merginos ir vaikinai be amžiaus apribojimo. 

15. Plaukimo rungtys: 

                                                   Gegužės 4 d. (ketvirtadienis) 
 

Plaukimo rungties pavadinimas Amžiaus grupė 

  50 m peteliške V a. gr. 

  50 m nugara V a. gr. 

  50 m krūtine V a. gr. 

  50 m laisvuoju stiliumi V a. gr. 
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                                                   Gegužės 5 d. (penktadienis) 
 

Plaukimo rungties pavadinimas Amžiaus grupė 

100 m laisvuoju stiliumi I – IV a. gr. 

  50 m nugara I – IV a. gr. 

100 m peteliške I – IV a. gr. 

  50 m krūtine I – IV a. gr. 

100 m kompleksiniu būdu I – IV a. gr. 
                                         

                                                    Gegužės 6 d. (šeštadienis) 
 

Plaukimo rungties pavadinimas Amžiaus grupė 

100 m krūtine I – IV a. gr. 

  50 m peteliške I – IV a. gr. 

100 m nugara I – IV a. gr. 

  50 m laisvuoju stiliumi I – IV a. gr. 

Estafetė 7x50 m laisvuoju stiliumi Po vieną dalyvį iš I – IV a. gr. 
 

16. Apdovanojimas. 

Kiekvienos rungties nugalėtojai ir prizininkai (I-IV a. gr.) apdovanojami specialiai festivaliui pagamintais 

medaliais ir diplomais, o 4-6 vietų laimėtojai diplomais. IV a. gr. kiekvienos moterų ir vyrų rungties 

prizininkai papildomai apdovanojami piniginiais prizais: I vieta – 30 Eur, II vieta – 20 Eur, III vieta – 10 

Eur. V a.gr. kiekvienos moterų ir vyrų rungties nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami specialiai 

festivaliui pagamintais medaliais ir diplomais bei piniginiais prizais: I vieta – 50 Eur, II vieta – 30 Eur, III 

vieta – 20 Eur. 

Naujiena. Rungtis 100 m. plius. IV-os. gr. 100 m. kompleksiniu būdu ir 100 m. krūtine (moterys, vyrai) 

rungčių prizinkai apdovanojami papildomais piniginiais prizais: I vieta – 50 Eur, II vieta – 30 Eur, III 

vieta – 20 Eur.  

Komanda, laimėjusi estafetę 7x50 m l. stiliumi ir komandos laimėjusios 2-ą ir 3-ią vietas apdovanojamos 

pagal organizatorių užsakymą pagamintomis taurėmis.  

Geriausiai pasirodę I – III amžiaus grupės dalyviai - trys merginos ir trys vaikinai apdovanojami daiktiniais 

prizais, o geriausiai pasirodę  IV a.gr. - trys merginos ir trys vaikinai piniginiais prizais: I-a vieta – 300 

Eur, II-a vieta – 220 Eur,  III-a vieta - 150 Eur. Nugalėtojai ir prizininkai nustatomi pagal FINA taškų 

skaičiavimo lentelę. Plaukikams pasiekusiems vienodą rezultatą piniginio prizo suma dalijama po lygiai. 

Dalyviai, pasiekę festivalio rekordus, apdovanojami specialiais pagal organizatorių užsakymą pagamintais 

prizais, o IV ir V a.gr. dalyviai dar ir piniginiais 30 Eur prizais. Festivalio rekordininku laikomas tas 

dalyvis, kuris paskutinis pagerino tos rungties rekordą. Organizatoriai esant galimybei įsteigs ir kt. prizų 

apie kuriuos informuos iš anksto arba prieš pat renginį. Jeigu dalyvis dėl savo kaltės  neatsiima jam skirto 

prizo, jis lieka organizatoriams.  

17. Treniruočių, maitinimo ir gyvenimo sąlygos: 

Dėl nakvynės užsakymo kreiptis pas organizatorius el. paštu: festival.anyksciai@gmail.com arba telefonu:  

(8 698) 09707.   

Daugiau informacijos apie nakvynę ir maitinimą: 

Organizatoriai, Jūsų pageidavimu, nakvynę ir maitinimą gali padėti iš anksto užsakyti Anykščių mieste ir jo  

apylinkėse esančiose  maitinimo įstaigose arba apgyvendinimo vietose (tokį pageidavimą būtina pažymėti   

preliminarioje paraiškoje arba apie savo pageidavimus pranešti el. paštu: festival.anyksciai@gmail.com . 

      Treniruočių laiką plaukimo baseine gegužės 4 d. prašome suderinti iš anksto telefonais (8 381) 517 55 ar  

      5 94 31 arba faksu (8~381) 59431, el. paštu: sveikatosoaze@res.lt.                                                                                                                                         

       Išsamesnę informaciją apie tarptautinį plaukimo sprinto festivalį „Anykščiai 2017“, rasite čia:   

       http://www.sveikatosoaze.lt/festivalis/  
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