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TARPTAUTINĖS PLAUKIMO VARŽYBOS 

Lietuvos nepriklausomybės dienai paminėti 

 
2019 m. vasario 16 d. 

 

Varžybų organizatoriai: VšĮ „Aqua animus“ ir Kauno plaukimo mokykla.  

Varžybų vykdymo vieta:  Kauno plaukimo mokyklos baseinas “Vilija”, Demokratų g. 34, Kaunas.  

Baseinas 25 m, 6 takai. 

Įėjimas į baseiną 60 min iki varžybų pradžios. Varžybų pradžia: 12.00 val. 

Dalyviai ir jų amžiaus grupės: 

I amžiaus grupė: mergaitės ir berniukai gimę 2008 metais,  

II amžiaus grupė: mergaitės ir berniukai gimę 2009 metais ir jaunesni 

Komandos dalyvių skaičius neribojamas. 

Dalyvių skaičiui viršijus 350 organizatoriai pasilieka teisę keisti atsiųstų komandų dalyvių skaičių. 

Varžybų programa 

1.  50 m laisvu stiliumi (mergaitės, berniukai)  

2.  50 m krūtine (mergaitės, berniukai) 

3.  50 m peteliške (mergaitės, berniukai) 

4.  50 m nugara (mergaitės, berniukai) 

5.  100 m kompleksu (mergaitės, berniukai) 

Paraiškų pateikimas, varžybų eiga. 

1. Apie dalyvavimą pranešti iki 2019 m. vasario 2 d. 17 val. el. paštu: paraiskos@swim.lt 

2. Techninės paraiškos pateikiamos, naudojant programą „Entry Editor“, iki 2019 m. vasario 8 d. 17.00 val.  

3. Techninė paraiška laikoma priimta, jei gavote atsakymą. 

4. Paraiškos, pateiktos vėliau nebus priimamos. 

5. Paskutiniai pakeitimai galimi iki 2019 m. vasario 14 d. 17.00 val. 

6. Išspausdinus pradmės protokolus (po vasario 15 d. 9.00 val.) jokie pakeitimai nepriimami.  

7. Varžybų pradžioje iškilmingas atidarymas, dalyvių paradas. 

8. Varžybos asmeninės. Vyks pagal FINA ir Lietuvos plaukimo federacijos taisykles. 

9. Rezultatai fiksuojami chronometrais. 

10. Galioja vieno starto taisyklė.  

11. Kiekvienas dalyvis gali dalyvauti dvejose 50 m rungtyse ir  100 m kompleksiniu plaukimu. 

12. Kiekvienas sportininkas privalo turėti gydytojo leidimą dalyvavimui varžybose ir privalo būti sveikas. 

13. Komandų vadovai, pateikdami savo sportininkų gydytojų leidimus, atsako už jų sveikatos problemas patirtas varžybų 

metu. 

14. Organizatoriai neatsako varžybų metu už patirtas dalyvių traumas, vagystes. 

15. Varžybų metu galioja baseino vidaus tvarkos taisyklės. 
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Apdovanojimai 

16. Kiekvienos rungties I vietos laimėtojai apdovanojami medaliais, diplomais ir prizais, prizininkai – medaliais ir diplomais, 

IV- VI vietos laimėtojai- diplomais.  

17. Kiekvienos amžiaus grupės du geriausi sportininkai (mergaitė ir berniukas) susumavus 2-jų rungčių  reitingo sumą (pagal 

FINA taškų lentelę) apdovanojami 20 Eur piniginiais prizais. 

18. Sportininkas, neatvykęs į apdovanojimo ceremoniją, gali netekti teisės į prizą. 

 

Finansinės sąlygos 

19. Varžybų dalyvio mokestis- 5 Eur. Mokestis mokamas už visus dalyvius, įtrauktus į pradmės protokolą. Kauno plaukimo 

mokyklos sportininkai nuo mokesčio atleidžiami.  

20. Dalyvio mokestis negrąžinamas. 

21. Dėl sąskaitų faktūrų kreiptis iš anksto. 

22. Visas išlaidas apmoka siunčianti organizacija arba patys dalyviai.  

 

Varžybos yra viešas renginys, kuriame gali būti filmuojama, fotografuojama. Filmuota ar fotografuota medžiaga yra 

patalpinama žiniasklaidoje ar internete. 

Komandų vadovai atsako už savalaikį dokumentų pateikimą. Dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu. Už tinkamą dalyvių 

elgesį varžybų ir laisvalaikio metu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


