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LIETUVOS PLAUKIMO FEDERACIJOS INFORMACIJOS IR PASLAUGŲ BIURO 

 PROJEKTO ,,MOKĖK PLAUKTI IR SAUGIAI ELGTIS VANDENYJE-2019”  

BAIGIAMOJO RENGINIO NUOSTATAI 

 

RENGINIO VIETA IR LAIKAS: 

Vakarinis pogrupis (Panevėžio, Kėdainių, Šiaulių, Pasvalio, Radviliškio, Mažeikių, Telšių, Klaipėdos, Šilalės 

komandos) 

 Panevėžio “Žemynos” progimnazijos plaukimo baseinas (25 m.) (Ramygalos g. 99, Panevėžys). 

 2019 m. gegužės 24 d. penktadienis. Renginio pradžia – 11.00 val.  

 Atvykimas ir pasirengimas renginiui – 10.30 val. 

Rytinis pogrupis (Vilniaus Impuls, Vilniaus mokinių sveikatos centras, Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Kauno 

PM „Šilainių“, „Dainavos“, „Vilijos“ baseinų, Kauno Starto SM, Kauno Kiro, PK Banga, Kauno raj. sporto 

mokyklos, Šakių, Elektrėnų, Kaišiadorių, Šalčininkų, Ignalinos, Alytaus, Varėnos, Marijampolės komandos) 

 Vilniaus Fabijoniškių plaukimo baseinas (25 m.) (S.Nėries g.45A, Vilnius)   

 2019 m. gegužės 31 d. penktadienis. Renginio pradžia – 11.30 val.  

 Atvykimas ir pasirengimas renginiui – 11.00 val. 

 

RENGINIO TIKSLAI 

 Surengti plaukimo šventę vaikams - projekto „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje – 2019“ dalyviams. 

 Įvertinti vaikų pasiekimus mokantis plaukti. 

 Skatinti moksleivių, tėvų, bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenių ir sporto organizacijų, rėmėjų 

bendradarbiavimą propaguojant vaikų mokymo plaukti svarbą. 

RENGINIO PAGRINDINIS RĖMĖJAS 

 MAXIMA LT, UAB. 

PROGRAMA 

 8 x 25 m mišrių (8 dalyviai) estafečių plaukimai laisvai pasirinktu būdu. 

 Komandų plaukimai (eilės tvarka) bus nustatyti burtų keliu pasibaigus paraiškų teikimui. 

DALYVIAI   

 Estafečių plaukimuose dalyvauja išimtinai tik projekto ,,Mokymo plaukti ir saugiai elgtis vandenyje – 2019“  

dalyviai, pilnai įvykdę 32 plaukimo pamokų ciklą.  

 Komandos sudėtis: 8 (aštuoni) vienos klasės ar mokyklos mokiniai. 

 Komandos atstovauja bendrojo ugdymo mokyklas, klubus ir baseinus, kuriuose mokėsi plaukti. 

 Komandų skaičius mokykloms ribojamas (baseiną atstovauti gali ne daugiau, kaip dvi komandos, t,y ne daugiau 

nei 16 dalyvių). 

 Kaimo mokyklos dėl mažo vaikų skaičiaus gali jungtis į bendrą kelių mokyklų ar savivaldybės komandą. 

PARAIŠKŲ PATEIKIMAS 

 Komandinės paraiškos (paraiškos forma pridedama) teikiamos: 

 Vakarinis pogrupis iki 2019 m. gegužės 20 d. elektroniniu paštu  mokausiplaukti@ltuswimming.com 

 Rytinis pogrupis iki 2019 m. gegužės 27 d. elektroniniu paštu  mokausiplaukti@ltuswimming.com 

 Varžybų organizatoriai, gavę komandos paraišką, praneša komandos paraišką pateikusiam asmeniui apie 

komandos registraciją varžyboms. 

 Paraiškos pateikimas reiškia, kad varžybų dalyvių tėvai ar globėjai sutinka, kad vaikai dalyvautų varžybose ir būtų 

viešai fotografuojami bei filmuojami, dalyviai turi mediko leidimą dalyvauti renginyje. 

APDOVANOJIMAI 

 Kiekvienam dalyviui bus įteiktas dalyvavimo renginyje sertifikatas, medalis,  mokyklai – projekto dalyvio 

pažymėjimas. 

FINANSINĖS SĄLYGOS 

 Kelionės išlaidas apmoka komandą siunčianti organizacija. 

Dėmesio: kviečiame atvykti sirgalius palaikyti savo komandas su plakatais bei kita mokyklų, miestų, rajonų 

atributika. 

VARŽYBŲ ORGANIZATORIUS: Lietuvos plaukimo federacijos informacijos ir paslaugų biuras   
www.mokausiplaukti.lt   

 

Kontaktai: 

Milda Šeibokaitė  tel. +370 698 33991   el.p mokausiplaukti@ltuswimming.com 
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