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                       ANYKŠČIŲ JAUNUČIŲ TAURĖS - 2018 

NUOSTATAI 

 
I. VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS, PROGRAMA 

 
Vieta: Anykščių baseinas “Bangenis”, adresas: Ažupiečių g. 1A. 

Data: 2018 m. gruodžio 13 – 14 d. (ketvirtadienis – penktadienis). 

Varžybas organizuoja Anykščių kūno kultūros ir sporto centras. 

Dalyvių amžius: 

Berniukai: 2003 – 2004 m. g., 2005 – 2006 m. g. 

Mergaitės: 2004 – 2005 m. g., 2006 – 2007 m. g. 

Varžybų programa 

I DIENA PARENGIAMIEJI 

PLAUKIMAI 

GRUODŽIO 13 d. 

Pramankšta 9.30 val. 

Varžybų pradžia 10.30 val. 

 

II DIENA PARENGIAMIEJI 

PLAUKIMAI 

GRUODŽIO 14 d. 

Pramankšta 8.00 val. 

Varžybų pradžia 9.00 val. 

  

200 m l/st. M/B 100 m l/st. B/M 

400 m kompl. pl. M/B FINALAS 200 m kompl. B/M 

200 m nugara M/B 100 m nugara B/M 

100 m peteliške M/B 200 m peteliške B/M 

200 m krūtine M/B 100 m krūtine B/M 

50 m laisvu stiliumi M/B 400 m l/st. B/M FINALAS 

  

I DIENA FINALAI 

GRUODŽIO 13 d. 

Pramankšta 15.30 val. 

Varžybų pradžia 16.30 val. 

 

II DIENA FINALAI 

GRUODŽIO 14 d. 

Pramankšta 14.30 

Varžybų pradžia 15.30 

  

200 m l/st. M/B 100 m l/st. B/M 

200 m nugara M/B 200 m kompl. B/M 

100 m peteliške M/B 100 m nugara B/M 

200 m krūtine M/B 200 m peteliške B/M 

50 m laisvu stiliumi M/B 100 m krūtine B/M 

4x100 m komb. est. M/B 4x100 l/st. B/M 
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II. PARAIŠKŲ PATEIKIMAS 

1. Techninės paraiškos pateikiamos iki 2018 m. gruodžio 7 d. 24.00 val. 

2. Keitimai/išbraukimai galimi iki 2018 m. gruodžio 11 d. 15.00 val. 

3. Nuo gruodžio 7 d. 24.00 val. iki gruodžio 11 d. 15.00 val. galimos “vėlyvos“ paraiškos 

(late entries). „Vėlyvos“ paraiškos kaina asmeniui 15 €/ nuotolis. 

4. Papildomas nuotolis (ne keitimas ir ne išbraukimas) 2 punktui laikomas kaip “vėlyva“ 

paraiška. 

5. Po 2018 m. gruodžio 11 d. 15.00 val. jokie pakeitimai nepriimami. 

6. Kiekvienas sportininkas privalo turėti galiojančią sveikatos pažymą, kuri būtų galiojanti ir 

patvirtintų, kad sportininkas yra sveikas bei gali dalyvauti varžybose. Už tokio leidimo 

buvimą atsakingas dalyvaujančios komandos vadovas. 

7. Pateikiami rezultatai turi būti pasiekti laikotarpiu nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2018 m. 

gruodžio 11 d. 

8. Pateikiant paraiškas būtina nurodyti estafetėse dalyvaujančių komandų skaičių ir tik taip 

padariusioms komandoms bus leista varžybų metu pateikti vardines estafetinių plaukimų 

paraiškas (kurios varžybų dienomis, kada vykdoma tam tikra estafetė, privalo būti 

pateiktos 60 min. iki tos varžybų dalies, kurioje vyksta estafetinė rungtis, pradžios). 

9. Kiekviena dalyvaujanti organizacija estafetinėse rungtyse gali registruoti daugiau nei 

vieną komandą. 

10. Paraiškos gali būti pateikiamos naudojant programą „Entry Editor“ arba Swimranking.net 

online sistemoje. 

11. Užpildytos paraiškos siunčiamos el. paštu: anyksciaiswimmingfestival@gmail.com, 

nurodant failo pavadinime savo komandos pavadinimą, kuris atitinka swimrankings.net 

sistemos kodą. 

III. VARŽYBŲ EIGA 

12. Varžybos vykdomos vadovaujantis FINA taisyklėmis. 

13. Varžybų rezultatai fiksuojami elektronine laiko fiksavimo sistema „Alge timing“. 

14. Varžybų dalyvių plaukimo kostiumai ir apranga turi atitikti FINA reikalavimus. 

15. Varžybos vykdomos su parengiamaisiais ir finaliniais abiejų amžiaus grupių plaukimais. 

16. 50 m, 100 m, 200 m nuotoliuose vykdomi parengiamieji (kvalifikaciniai) ir finaliniai 

plaukimai, (išskyrus 400 m kompleksu nuotolyje bus vykdomi tik finaliniai plaukimai). 

Visi finalai bus formuojami pagal sportininkų pasiektus rezultatus parengiamuosiuose 

plaukimuose: 

 Finalas 1 – 6 vieta 

17. Rungtis, kurioje registruoti 6 dalyviai ar mažiau, plaukiama vakarinėje dalyje, kaip finalas. 

18. Estafetiniai plaukimai: vakare bus vykdomi absoliučios amžiaus grupės finaliniai 

plaukimai. 

19. Dalyvis prieš plaukimą privalo registruotis pas teisėją prie dalyvių. Pavėlavusiam ir 

neprisistačiusiam dalyviui neleidžiama startuoti rungtyje. 

mailto:anyksciaiswimmingfestival@gmail.com
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20. Finaliniam plaukimui skelbiami 2 atsarginiai sportininkai, kurie privalo atvykti į dalyvių 

susirinkimo vietą. Prieš finalą dalyvių susirinkimo vietoje skelbiant finalo dalyvius dėl     

tam tikrų priežasčių nedalyvaujant numatytam finalininkui, kviečiami atsarginiai 

plaukikai.  

21. Atsisakymas nuo dalyvavimo finale, pateikiamas sekretoriatui raštu ne vėliau, kaip 30 

min. po rungties parengiamųjų plaukimų rezultatų paskelbimo. 

         

IV. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMO IR APDOVANOJIMO TVARKA 

22. Varžybų nugalėtojai ir prizininkai abiejų amžiaus grupių individualiose rungtyse 

finaliniame plaukime pasiekę geriausius rezultatus, apdovanojami  diplomais ir medaliais 

už I, II, III vietą,  estafetinėse rungtyse absoliučioje grupėje – tik medaliais. 

23. Trys geriausios komandos, kurių sportininkai laimėjo daugiausiai medalių, susumavus 

abiejų amžiaus grupių rezultatus, apdovanojamos taurėmis arba prizais. 

24. Absoliučiai šeši geriausi plaukikai  (3 berniukai + 3 mergaitės), varžybose pasiekę 

aukščiausius rezultatus (pagal FINA taškų lentelę), susumavus trijų rungčių reitingo sumą 

(taškai skaičiuojami tik individualių rungčių), apdovanojami prizais. 

25. Jei sportininkai pasiekė vienodą rezultatą, susumavus 3 rungčių FINA reitingo taškus, 

aukštesnė vieta skiriama sportininkui, kuris turės aukštesnį reitingą pirmoje (antroje, 

trečioje,...) rungtyse. 

26. Sportininkas, neatvykęs į apdovanojimo įteikimą, netenka teisės į apdovanojimą. 

27. Organizatoriai gali įsteigti papildomus prizus. 

 

V. PROTESTŲ PATEIKIMAS 

28.  Protestai yra galimi jei nesilaikoma varžybų taisyklių ir nuostatų, jei kitos sąlygos kelia 

pavojų varžyboms ir sportininkams, tačiau ne prieš pažeidimo faktą. 

29. Protestai pateikiami raštu, kartu su 50 € užstatu, ne vėliau kaip 30 min. po apeliuojamo 

fakto. 

30. Protestus svarsto Apeliacinė komisija pagal FINA taisykles. 

31. Protestą patenkinus, užstatas negrąžinamas. 

 

VI. FINANSINĖS SĄLYGOS 

32. Varžybų starto mokestis – 5 €, „Vėlyva“ paraiška – 15 €/ nuotolis. 

33. Varžybų starto mokestis mokamas už visus dalyvius, įtrauktus į pradmės protokolą.  

34. Mokestis už neatvykimą į startą parengiamajame plaukime – 5 €, finaliniame plaukime – 

15 €, estafetėje – 20 € (norint, kad sportininkas būtų atleistas nuo baudos, komandos 

vadovas/treneris pristato organizatoriams gydytojo pažymą – originalią, skenuotą, 

fotografuotą varžybų metu ar 5 d. po jų).   

35. Dalyvių kelionės, nakvynės, maitinimo išlaidas apmoka siunčianti organizacija. 
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36. Pagrindinių teisėjų, kuriuos asmeniškai kviečia Anykščių kūno kultūros ir sporto centras – 

kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas apmoka Anykščių kūno kultūros ir sporto centras. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

37. Anykščių jaunučių taurė 2018 – viešas renginys, kuriame gali būti filmuojama ir 

fotografuojama. 

38. Filmuota ar fotografuota medžiaga yra platinama žiniasklaidoje, TV kanalais ir internete. 

39. Komanda, pateikdama paraišką, patvirtina, kad su šiais nuostatais susipažino ir jų laikysis. 

40. Organizatoriai pasilieka teisę, esant reikalui, keisti varžybų datą, laiką ar programą. 

 


