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ATVIRŲ VILNIAUS MIESTO SPORTO CENTRO  

TAURĖS PLAUKIMO VARŽYBŲ 

N U O S T A T A I 

 

 

I  VARŽYBŲ TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

1. Populiarinti plaukimo sportą Vilniuje. 

2. Ugdyti sportininkų meistriškumą. 

3. Išaiškinti geriausius plaukikus. 

4. Sudaryti galimybę vykdyti respublikinių varžybų atrankos kriterijus. 

 

II  VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS 
 

Varžybos vykdomos 2021 m. spalio 15-16 d. Fabijoniškių 25 m baseine (S. Nėries g. 45A). 

Varžybų pradžia:  

spalio 15 d. (penktadienį) - 16.30 val., įėjimas į baseiną – 15.30 val. 

spalio 16 d. (šeštadienį) - 9.30 val., įėjimas į baseiną – 8.30 val. 

 

III  VARŽYBŲ PROGRAMA 
 

penktadienį (spalio 15 d.)  šeštadienį (spalio 16 d.) 

     

100 m l. stiliumi Merg., vaik.  200 m l. stiliumi Merg., vaik. 

200 m krūtine Merg., vaik.  100 m krūtine Merg., vaik. 

100 m peteliške Merg., vaik.  200 m peteliške Merg., vaik. 

200 m nugara Merg., vaik.  100 m nugara Merg., vaik. 

100 m kompl. pl. Merg., vaik.  200 m kompl. pl. Merg., vaik. 

 

IV  VARŽYBŲ DALYVIAI 
 

Varžybose kviečiami dalyvauti sportininkai, turintys ne žemesnį, kaip III plaukimo atskyrį (MP6 

rodiklį) bet kurioje varžybų rungtyje. Varžybose gali dalyvauti kitų Lietuvos sporto organizacijų plaukikai, 

turintys ne žemesnį, kaip II plaukimo atskyrį (MP5 rodiklį) varžybų rungtyse (komandos sudėtis – ne 

daugiau 16 sportininkų). 

Kiekvienas sportininkas privalo turėti gydytojo leidimą dalyvavimui varžybose. Už tokio leidimo 

buvimą atsakingas komandos vadovas / sportininkų treneris. 

16 m. amžiaus ir vyresni dalyviai privalo turėti galimybių pasą.    

 

V  PARAIŠKOS 
 

Paraiškos pateikiamos el. paštu gintasbar@gmail.com iki spalio 12 d. 17.00 val.: 

- naudojant Entry Editor programą. Paraiškoje nurodomas absoliučiai geriausias turimas 

rezultatas (nepriklausomai nuo baseino ilgio). 

Paraiška laikoma gauta, jei gavote atsakymą. 

Atsisakymai dalyvauti pateikiami iki spalio 15 d. 10.00 val. 

mailto:gintasbar@gmail.com


Dalyvis, neatvykęs į startą, netenka teisės toliau dalyvauti varžybose. 

Atsižvelgiant į paraiškose pateiktų dalyvių skaičių, organizatoriai gali keisti varžybų laiką ar 

programą. 

 

VI  VARŽYBŲ VYKDYMAS, NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS 
 

Varžybos vykdomos ir nugalėtojai nustatomi pagal galiojančias FINA taisykles.  

Visi varžybų plaukimai vykdomi iškart kaip finaliniai plaukimai. 

Dalyvis gali startuoti ne daugiau, kaip 2 rungtyse per dieną. 

Dalyviai užėmę  1–3 vietas apdovanojami Vilniaus miesto sporto centro medaliais. 

 

VII  FINANSINĖS SĄLYGOS 
 

Varžybų dalyvio mokestis – 10 €. Dalyvio mokesčio nemoka Vilniaus miesto sporto centro 

sportininkai. 

Dalyvio mokestis mokamas už visus sportininkus, įtrauktus į pradmės protokolą. 

Atvykstančių dalyvių kelionės, nakvynės, maitinimo išlaidas apmoka siunčianti organizacija. 

 
 

VI  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

Čempionatas yra viešas renginys, kuriame gali būti filmuojama ir fotografuojama, medžiaga 

platinama žiniasklaidoje, socialinėje erdvėje. 

Dėl esamos Lietuvoje Covid-19 ekstremaliosios situacijos privaloma laikytis atstumų ir dėvėti 

apsaugines kaukes.  

Varžybos bus vykdomos be žiūrovų. 

Į varžybų vietą nebus įleidžiami dalyviai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų 

požymiai (karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas).  
 

 

VII  ORGANIZATORIAI IR VYKDYTOJAI 
 

Varžybas organizuoja VMSC Vandens sporto šakų skyrius, tiesiogiai vykdo teisėjų kolegija. 

Varžybų vyr. teisėjas –  

Informacija – Gintautas Bartkus, 8 684 59115       . 

 


