
 

„MOLLER AUTO ALYTUS GRAND PRIX“  

PLAUKIMO VARŽYBŲ 
2020.03.05-07 

 
NUOSTATAI 

 

                            

I. ORGANIZATORIAI 

1.1 Plaukimo varžybas organizuoja sporto ir rekreacijos klubas „Dzūkijos vandenis“. 

 

     II. VYKDYMO DATA IR VIETA  

2.1.Varžybos vykdomos 2020 m. kovo 5-7 dienomis, Alytuje, 50 metrų baseine, 8 takai su elektronine 

skaičiavimo sistema, esančiame adresu Naujoji g. 52 (internetinė svetainė- http://baseinas.asrc.lt/)  

Varžybos vyks: 

2.2.2020 m kovo 5 d. treniruotės 18.00 -21.00 val (už papildomą mokestį iš anksto susitarus) 

2.3.2020 m. kovo 6 d. pramankšta 10.00 val., pradžia 11.00 val.  

2.4.2020 m. kovo 7 d. pramankšta 9.00 val., pradžia 10.00 val.  

 

    III. VARŽYBŲ DALYVIAI IR PROGRAMA  

3.5. DALYVIAI: 

I. a.gr: 2005 m. gimimo ir vyresnės merginos, 2004 m. gimimo ir vyresni vaikinai 

II. a.gr: 2006 – 2007 m. gimimo merginos, 2005 – 2006  m. gimimo vaikinai (EJOF 2021) 

III.a.gr: 2008 m. gimimo ir jaunesnės merginos, 2007 m. gimimo ir jaunesni vaikinai (EJOF 2023 hopes) 

 

 

 

 

 

 

 

http://baseinas.asrc.lt/


 

3.6.  Varžybų programa: 

PENKTADIENIS 

I DIENA 

10.00 val apšilimas 
11.00 val varžybų pradžia 

Eil Nr. Rungtis Lytis Parengiamieji plaukimai/finalai 

1. 100 m l. stiliumi Merg.,Vaik. Parengiamieji plaukimai nuo stipriausiųjų 

2. 100 m krūtine Merg.,Vaik. Parengiamieji plaukimai nuo stipriausiųjų 

3. 100 m peteliške Merg.,Vaik. Parengiamieji plaukimai nuo stipriausiųjų 

4. 100 m nugara Merg.,Vaik. Parengiamieji plaukimai nuo stipriausiųjų 
• Po 100 m nugara paskutinio plaukimo bus vykdoma 2 val. pertrauka. Pertraukai pasibaigus vyks 30 m apšilimas tik 

finalo dalyviams (*pertrauka gali būti trumpinama ar ilginama priklausomai nuo dalyvių skaičiaus ir organizatorių 
sprendimo-pranešime varžybų metu) 

1. 100 m l. stiliumi Merg.,Vaik. Finalai A (III-iose amžiaus grupėse) 

2. 100 m krūtine Merg.,Vaik. Finalai A (III-iose amžiaus grupėse) 

3. 100 m peteliške Merg.,Vaik. Finalai A (III-iose amžiaus grupėse) 

4. 100 m nugara Merg.,Vaik. Finalai A (III-iose amžiaus grupėse) 

 

 

 

ŠEŠTADIENIS 

II DIENA 

9.00 val apšilimas 

10.00 val varžybų pradžia 

Eil Nr. Rungtis Lytis Parengiamieji plaukimai/finalai 

5. 50 m l. stiliumi Merg.,Vaik. Parengiamieji plaukimai nuo stipriausiųjų 

6. 50 m krūtine Merg.,Vaik. Parengiamieji plaukimai nuo stipriausiųjų 

7. 50 m nugara Merg.,Vaik. Parengiamieji plaukimai nuo stipriausiųjų 

8. 50 m peteliške Merg.,Vaik. Parengiamieji plaukimai nuo stipriausiųjų 

9. 200 m l. stiliumi Merg.,Vaik. Parengiamieji plaukimai nuo stipriausiųjų 

• Po 200 m l. stiliumi paskutinio plaukimo bus vykdoma 2 val. pertrauka. Pertraukai pasibaigus vyks 30 m apšilimas tik 

finalo dalyviams (*pertrauka gali būti trumpinama ar ilginama priklausomai nuo dalyvių skaičiaus ir organizatorių 
sprendimo-pranešime varžybų metu) 

5. 50 m l. stiliumi Merg.,Vaik. Finalai A (III-iose amžiaus grupėse) 

6. 50 m krūtine Merg.,Vaik. Finalai A (III-iose amžiaus grupėse) 

7. 50 m nugara Merg.,Vaik. Finalai A (III-iose amžiaus grupėse) 

8. 50 m peteliške Merg.,Vaik. Finalai A (III-iose amžiaus grupėse) 

9. 200 m l. stiliumi Merg.,Vaik. Finalai A (III-iose amžiaus grupėse) 

 

IV. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS 

4.1. Varžybos vykdomos pagal FINA ir Lietuvos plaukimo federacijos taisykles, varžybos asmeninės,  galioja 

vieno starto taisyklė.  

4.2. Dalyvis per dieną gali plaukti kiek nori rungčių.  



 

4.3. Laikai bus fiksuojami su elektronine laiko matavimo sistema. 

4.4. Dalyvis privalo prieš plaukimą registruotis pas teisėją prie dalyvių. Neprisistačiusiam dalyviui neleidžiama 

startuoti rungtyje. 

4.5. Varžybos vykdomos su parengiamaisiais plaukimais po kurių, 8 geriausi sportininkai pagal 3 amžiaus grupes 

bus suskirstyti į  finalus. 

4.6. Rungtis, kurioje registruoti mažiau nei 8 dalyviai, atskirai kiekvienoje amžiaus grupėje, bus plaukiama 

parengiamuosiuose plaukimuose ir finalas nebus vykdomas. Tokiu atveju sportininkai bus apdovanojami pagal 

parengiamuosiuose plaukimuose pasiektus rezultatus. 

4.7. Finaliniam plaukimui skelbiami 2 atsarginiai sportininkai, kurie privalo atvykti į dalyvių susirinkimo vietą 

arba išsibraukti jei nenori dalyvauti. 

4.8. Atsisakymas nuo dalyvavimo finale pateikiamas sekretoriatui raštu ne vėliau kaip 15 min. po rungties 

rezultatų paskelbimo. 

4.9. Kiekvienos amžiaus grupės nugalėtojai apdovanojami I vietos medaliais (esant galimybei prizais), prizininkai 

apdovanojami II ir III vietos medaliais (esant galimybei prizais). 

4.10. Geriausi kiekvienos amžiaus grupės varžybų sportininkai (1 mergina ir 1 vaikinas) surinkę daugiausiai 

FINA taškų, susumavus 2-jų rungčių reitingo sumą apdovanojami taurėmis ir vertingais prizais.  

4.11. Surinkus vienodą reitingo taškų sumą, geriausi sportininkai nustatomi skaičiuojant iškovotų medalių skaičių 

ir jų vietas. 

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

 

V. PARAIŠKŲ IR DALYVIŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS  

5.1. Komandos apie dalyvavimą turi pranešti iki 2020 m. vasario 3 d.  

5.2. Techninių paraiškų registracija tinklapyje galima tik iki 2020 m. vasario 21 d. el. Paštais:  

info@alytusgrandprix.lt 

5.3. Paskutiniai pakeitimai, išbraukimai galimi iki 2020 m. kovo 4 d. 12.00 val. (negalima keisti pateiktų 

sportininkų distancijų). 

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

tinkamą dalyvių elgesį varžybų ir laisvalaikio metu. 

5.5. Organizatoriai pasilieka teisę mažinti ar didinti komandų dalyvių skaičių priklausomai nuo dalyvių. * 

Maksimalus dalyvių skaičius – 700 sportininkų. Pirmumo teisė bus suteikiama toms komandoms, kurios 

užsiregistravo iki 2020.02.03 d. 

5.6. Paraiškose nurodomas turimas rezultatas. BŪTINA užpildyti sportininko pilną gimimo datą, tikslų komandos 

pavadinimą. 

http://www.alytusgrandprix.lt/


 

5.7. Išspausdinus pradmės protokolus (po kovo 4 d. 12.00 val.) jokie pakeitimai nepriimami. 

5.8. Varžybos vykdomos naudojant „Meet Manager“ programą.  

5.9. Paraiškos, pateiktos vėliau nebus priimamos.  

5.10.Paraiška laikoma priimta, jei gavote atsakymą. 

 

VI. FINANSINĖS IR KITOS SĄLYGOS  

6.1. Visos siunčiančios organizacijos turi pervesti pinigus už sportininkų starto mokestį. Vienas startas - 5,00 

(penki EUR 00 ct) EUR.  

Visus komandos klubo duomenis, informaciją dėl sąskaitų išrašymo, nurodyti ir apmokėti turi iki 2020 m. kovo 

6 d.   

6.2.Alytaus sportininkai nuo startinio mokeščio atleidžiami. 

6.3. Mokesčiai turi būti sumoketi pagal šiuos rekvizitus: 

Plaukimo klubas „Šilainiai”  

Įmonės kodas 301557845  

Įmonės adresas: Vėtrungės g. 3-9, Kaunas  

Sąskaitos Nr. LT27 7044 0600 0633 4779  

(dėl sąskaitų - faktūrų pranešti iš anksto giedrius.mart@gmail.com). 

 

VII. PAPILDOMA INFORMACIJA 

7.1. Moller Auto Alytus Grand Prix yra viešas renginys, kuriame gali būti filmuojama ir fotografuojama. 

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

7.3. Komandų vadovai atsako: 

- Už savalaikį dokumentų pateikimą; 

- Už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu; 

- Už tinkamą dalyvių elgesį varžybų ir laisvalaikio metu. 

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

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

7.6. El. paštas – info@alytusgrandprix.lt 

7.7. Rezultatus ir visą susijusią su Moller Auto Alytus Grand Prix  medžiaga galite rasti svetainėje –

www.swimgrandprix.lt 

mailto:info@alytusgrandprix.lt
http://www.swimgrandprix.lt/


 

Mūsų apgyvendinimu rūpinasi:  

1. 0205 Viešbutis "Senas namas"  54vietos. dviviečiai, triviečiai kambariai. 

             Adresas: Užuolankos g. 24, Alytus 62111  Tel. +370 687 40203  irena@senasnamas.lt 

 

2. Viešbutis "Vaidila"  40 vietų. Dviviečiai, triviečiai kambariai. Rotušės a. 12, Alytus 62141 

            +370 615 27888    hotel@vaidila.lt 

 

3. Viešbutis “ODĖ” 50vietų. Vienviečiai, dviviečiai, triviečiai kambariai.  Naujoji 8c, LT–63249 Alytus 

            +370 615 27888   +370 315 32929   El. paštas: ode@vaidila.lt 

4. ASRC stadiono viešbutis.  dviviečiai bendrabučio tipo kambariai. 26 vietos.  

Adresas: Birutės g. 5, Alytus +370 686 02052   kaina 13 Eur. 

5. Alytaus kolegijos studentų bendrabutis 40 vietų. kaina 10Eur. Adresas: Studentų g. 14, Alytus  +370 

68602052 

6. Hotel Dzukija ,  Pulko g.14, Alytus.  50 vietų  +370 6862 

 

Kontaktai jei turite klausimų dėl viešbučių, maitinimo: 

 

Tomas Vainikonis +37068602052, el.paštas: tomas.vainikonis@gmail.com 

 

 

Varžybų organizavimo, pravedimo klausimai: 

 

Giedrius Martinionis +37068871171, el.paštas: giedrius.mart@gmail.com 
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