
 

 

 

 

 
 

 

 

2017 M. KAUNO MIESTO  

 

PLAUKIMO ŽIEMOS PIRMENYBĖS 

 

 
NUOSTATAI 

                          

 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

1. Populiarinti plaukimo sporto šaką Kauno mieste. 

2. Ruoštis Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybėms. 

3. Palaikyti ryšius su Kauno plaukimo klubais ir  komandomis. 

 

 

II. ORGANIZATORIAI 

  Plaukimo pirmenybes vykdo Kauno plaukimo mokykla ir Kauno m. plaukimo federacija. 

 

 

III. VYKDYMO DATA IR VIETA  

 Pirmenybės vykdomos 2017 m. vasario 17-18 d. Kauno plaukimo mokyklos baseine 

„Vilija“, Demokratų 34, Kaune.  

Vasario 17 d., pramankšta 15.00 val., varžybų pradžia 16.00 val.  

Vasario 18 d., pramankšta 08.00 val., varžybų pradžia 9.00 val. 

 

 

IV. VARŽYBŲ DALYVIAI IR PROGRAMA  

 

Pirmenybėse dalyvauja Kauno miesto 2006 m. gimimo ir vyresnės merginos ir 2005 m. 

gimimo ir vyresni vaikinai, kurie turi MP 1-8 rodiklį. 
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Kauno plaukimo mokyklos direktoriaus 
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Varžybų programa 

 

 Penktadienis, vasario 17 d.       Šeštadienis, vasario 18 d. 

1. 100 m l/st  merginos  13. 400 m kompl. merginos 

2. 100 m l/st vaikinai  14. 400 m kompl. vaikinai 

3. 200 m krūtine  merginos  15. 200 m l/st  merginos 

4. 200 m krūtine vaikinai  16. 200 m l/st vaikinai 

5. 100 m peteliške merginos  17. 100 m krūtine  merginos 

6. 100 m peteliške vaikinai  18. 100 m krūtine vaikinai 

7. 200 m nugara merginos  19. 200 m peteliške merginos 

8. 200 m nugara vaikinai  20. 200 m peteliške vaikinai 

9. 400 m l/st  merginos  21. 100 m nugara merginos 

10. 400 m l/st vaikinai  22. 100 m nugara vaikinai 

11. 200 m kompl. merginos  

 4 x 100 mix l/st (2 merginos, 2 

vaikinai) 

12. 200 m kompl. vaikinai    

 

 

VI. 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 estafetėje.  

 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.  

 Geriausi varžybų 3 merginos ir 3 vaikinai pagal FINA taškų skaičiavimo lentelę 

apdovanojami prizais. 

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

filmuojama ir fotografuojama. 
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VII. PARAIŠKŲ IR DALYVIŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS  

 Techninės paraiškos pateikiamos iki 2017 m. vasario 14 d. 16.00 val. el. paštu 

paraiskos@swim.lt  ( tel. 8-37 362091)  

 Išbraukimai galimi iki 2017 m. vasario 17 d. 10.00 val. 

 Paraiškos pateikiamos naudojant programą „Entry Editor“ (nemokamą programą galima 

parsisiųsti iš www.swim.lt » Plaukimas »  Entry Editor). 

 Užpildytos paraiškos siunčiamos Kauno plaukimo mokyklai, nurodant failo pavadinime 

komandos pavadinimą (pvz. KPM „Dainava“) 

 Visos paraiškos pateikiamos tik el. paštu: paraiskos@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. vasario 15 d. iki 2017 m. vasario  15 d.). Be rezultato, prie rungties pildomi NT.  

 Kiekviena dalyvaujanti organizacija (baseinas) estafetinėse rungtyse gali registruoti 

neribojamą komandų skaičių. Paraiškoje prašome užpildyti estafetėse dalyvausiančių 

komandų skaičių. 

 Estafetinių plaukimų vardinės paraiškos privalo būti pateiktos  pramankštos metu iki 9.00 

val. 

 BŪTINA užpildyti sportininko gimimo datą. Pavardes spausdinti naudojant lietuvišką 

abėcėlę.  

 Varžybos vykdomos naudojant „Meet Manager“ programą.  

 Varžybų vyr. Teisėjas Alė Pikturnienė, vyr. sekretorė Kristina Skyrienė. 

 

Atsakingas  asmuo Alė Pikturnienė, tel. 868232819, el. paštas alepikturniene@yahoo.com 
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