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I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1. Populiarinti plaukimą tarp studentų; 

2. Kelti studentų sportinį meistriškumą; 

3. Išaiškinti stipriausias universitetų komandas ir sportininkus.  

 

II. ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

4. Varžybas organizuoja Lietuvos studentų sporto asociacija, vykdo Lietuvos sporto 

universitetas. Vyriausia teisėja Ilona Zuozienė (nacionalinė kategorija), vyriausia sekretorė 

Milda Šeibokaitė (FINA # 21). 

 

III. LAIKAS IR VIETA 

 

5. Varžybos vykdomos 2021 m. gegužės 8 d. (šeštadienį) ,,Vilijos“ baseine (25 m), Demokratų 

g. 34, Kaunas. 

6. Pramankšta 14.15 val. 

7. Varžybų pradžia 15.00 val.  

 

IV. DALYVIAI 

 

8. Čempionatuose gali dalyvauti šių aukštųjų mokyklų studentai (LSSA nariai): KTU, KU, 

LKA, LMTA, LSMU, LSU, MRU, VDA, VDU, Vilnius Tech, VU, LCC, ISM: 

8.1. studijuojantys aukštojoje mokykloje pagal studijų programą arba doktorantūroje; 

8.2. esantys akademinėse atostogose; 

8.3. prieš metus baigusieji universitetą, pateikę diplomo nuorašą, gali atstovauti tik baigtą   

universitetą; 

8.4. užsienio valstybių studentai studijuojantys Lietuvoje ar pagal Erasmus studijų programą; 

8.5. sportininkas, studijuojantis daugiau nei vienoje aukštojoje mokykloje, atstovauti gali tik 

vieną aukštąją mokyklą pasirinktinai, visus mokslo metus; 

8.6. klausytojai, besimokantys aukštojoje mokykloje pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

programą arba atskirus studijų dalykus (modulius) ar kartoja studijų dalykus, nes yra gavęs 

akademines skolas. Privalo turėti sudarytą sutartį su aukštąją mokykla; 

8.7. studento amžius nėra ribojamas; 

8.8. pavieniai sportininkai, aukštosios mokyklos ar kitos mokymosi įstaigos (ne LSSA nariai) 

norintys dalyvauti Lietuvos studentų plaukimo čempionate, privalo sumokėti startinį mokestį 

(10 € /žmogui) iki prasidedant varžyboms į LSSA sąskaitą arba atsiskaitant varžybų dieną iki 

13.00 val. Sumokėjęs mokestį sportininkas čempionate dalyvauja kaip pilnateisis narys t.y. 

pretenduoja į apdovanojimus, tačiau taškai į komandinę įskaitą neskaičiuojami. Asmenys 

nepriklausantys jokiai mokymosi įstaigai, sumokėjęs mokestį dalyvauja be konkurencijos, jei 

kitaip nenumato čempionato nuostatai. 

 

PATVIRTINTA 
Lietuvos studentų sporto asociacijos 

prezidento 2021 m.  balandžio 13 d.  

įsakymu Nr. V–1–(20/21)–06 

 

 

 

LIETUVOS STUDENTŲ PLAUKIMO ČEMPIONATO NUOSTATAI 
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V. VARŽYBŲ PROGRAMA 

 

Programa: 

4 x 50 m Kombinuota estafetė mišri (2 moterys ir 2 vyrai). 

100 m Laisvuoju stiliumi (moterys, vyrai); 

100 m Nugara (moterys, vyrai); 

100 m Krūtine (moterys, vyrai); 

100 m Peteliške (moterys, vyrai); 

100 m Kompleksinis plaukimas (moterys, vyrai); 

50 m Laisvuoju stiliumi (moterys, vyrai); 

50 m Nugara (moterys, vyrai); 

50 m Krūtine (moterys, vyrai); 

50 m Peteliške (moterys, vyrai); 

4 x 50 m Laisvuoju stiliumi estafetė mišri (2 moterys ir 2 vyrai); 

 

V. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMO, VYKDYMO, 

NUGALĖTOJŲ NUSTATYMO, TVARKA 

 

9. Varžybos: asmeninės-komandinės.  

10. Komandos sudėtis – 12 žmonių ir 1 treneris.  

11. Čempionatas vykdomas pagal FINA ir Lietuvos plaukimo federacijos taisykles. 

12. Rezultatai bus fiksuojami chronometrais. 

13. Kiekvienoje programos rungtyje komandos dalyvių skaičius neribojamas. 

14. Kiekvienas dalyvis individualios programos rungtyse gali dalyvauti neribojamą skaičių 

rungčių, tačiau komandinėje įskaitoje gali taškus pelnyti ne daugiau kaip 2 (dvejose) 

individualiose rungtyse ir estafetėse. Universiteto paraiškoje būtina nurodyti, kurias rungtis 

dalyvis startuoja už komandą ir kurias – asmeniškai. 

15. Visose estafetinėse rungtyse universitetas gali registruoti po vieną komandą. 

16. Individuali rungtis vykdoma, jei susidaro ne mažiau 3 plaukikų rungtyje. 

Estafetiniame plaukime – ne mažiau 3 komandų. 
17. Galioja vieno starto taisyklė.  

18. Visi varžybų plaukimai vykdomi iškart kaip finaliniai plaukimai. 

19. Dalyvis privalo prieš plaukimą atvykti į dalyvių susirinkimo vietą ir registruotis pas teisėją 

prie dalyvių. Neprisistačiusiam dalyviui neleidžiama startuoti rungtyje. 

20. Komanda nugalėtoja ir kitos vietos nustatomos pagal surinktus taškus: I vieta – 17 taškų, II 

– 15, III – 14 ir t. t., XVI – 1 taškas.  

21. Komandoms surinkus vienodą taškų skaičių, aukštesnė vieta skiriama komandai 

iškovojusiai daugiau pirmų, antrų ir t.t. vietų. 

 

VII. APDOVANOJIMAS 

 

22. Komanda nugalėtoja apdovanojama diplomu ir taure, II ir III vietos laimėtojai - diplomais ir 

medaliais. 

23. Komandos nugalėtojos vadovas apdovanojamas prizu, diplomu ir medaliu. 

24. Individualių rungčių ir estafetinių rungčių čempionai apdovanojami prizais, medaliais ir 

diplomais.  

25. II ir III vietos laimėtojai apdovanojami medaliais ir diplomais. 
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VIII. FINANSAVIMAS 

 

26. Varžybos finansuojamos Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas. 

27. LSSA apmoka varžybų organizavimo išlaidas ir apdovanoja komandas. 

28. Komandų kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija. 

 

IX. PARAIŠKOS 

 

29. Technines paraiškos (Exel formato lentelės pavyzdys pridedamas) siunčiamos el. paštu 

Plaukimas2020@gmail.com  iki 2021 m. gegužės 5 d. 17:00 val. 

30. Keitimai ar dalyvių išbraukimai galimi iki gegužės 6 d. 15:00 val. 

31. Techninės paraiškos originalas su gydytojo vizomis, nurodant universiteto pavadinimą, 

dalyvių ir trenerio-komandos vadovo vardus ir pavardes, rungtis, patvirtintos atstovaujamo 

universiteto įgalioto asmens parašu ar spaudu, komandos vadovas turi turėti varžybų metu. 

32. Techninėje paraiškoje pateikiami rezultatai turi būti pasiekti laikotarpiu nuo 2019 m. 

spalio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d. Jeigu sportininkas per šį laikotarpį registruojamoje 

rungtyje varžybose neplaukė ir rezultato neturi, pildant paraišką pažymėti NT.  

33. Estafetinių plaukimų dalyviai pažymimi techninėje paraiškoje.  

34. Kiekviena organizacija, siųsdama komandos sportininkų paraiškas, turi turėti įstaigos 

oficialų raštą, kuriame būtų patvirtinta, kad sportininkai turi galiojančią sveikatos pažymą ir 

gali dalyvauti varžybose, pasirašytą įstaigos vadovo.  

35. Kiekvienas sportininkas privalo turėti studento statusą įrodantį dokumentą. 

36. Už šių dokumentų buvimą atsako komandos vadovas / treneris. Universiteto komandos 

vadovas / treneris, teikdamas paraišką įsipareigoja ir atsako už sportininkų sveikatą pagal 

Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytas tvarkas.  

37. Varžybų vyriausiam teisėjui pareikalavus, dokumentai turi būti pateikiami varžybų metu. 

Nepateikus dokumentų, komanda gali būti diskvalifikuojama iš varžybų. 

 

X .PROTESTŲ PATEIKIMAS 

 

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

pavojų varžyboms ir sportininkams. Pateikiami per 30 min. po pažeidimo fakto. 

39. Protestai pateikiami raštu kartu su 50 € užstatu. 

40. Protestus svarsto vyriausiojo teisėjo sudaryta Apeliacinė komisija. 

41. Protestą patenkinus, užstatas yra gražinamas. 

 

 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

42. Lietuvos studentų plaukimo čempionatas yra viešas renginys, kuriame gali būti filmuojama 

ir fotografuojama. 

43. Filmuota ar fotografuota medžiaga yra platinama žiniasklaidoje ar internete. 

44. Komandų vadovai atsako: 

45.1. už savalaikį dokumentų pateikimą; 

45.2. už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu; 

45.3. už tinkamą dalyvių elgesį varžybų ir laisvalaikio metu. 

46. Komanda, pateikdama paraišką, patvirtina, kad su šiais nuostatais susipažino ir jų laikysis. 
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VARŽYBŲ VYKDYMO SĄLYGOS DĖL COVID–19 PANDEMIJOS 

 

 Lietuvos studentų plaukimo čempionatas vykdomos be žiūrovų. 

 Visi, įeinantys į baseiną (sportininkai, treneriai, teisėjai) privalo turėti nosį ir burną 

dengiančias apsaugos priemones ir jas dėvėti, išskyrus sportininkus apšilimo ir varžybų 

metu. Apdovanojimų metu visi asmenys privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos 

priemones. 

 Rekomenduojama vengti rankų paspaudimo ar kitokio nebūtino sąlyčio. 

 Sportininkai ir kiti asmenys turi laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar 

asmenų grupių, dezinfekuoti rankas specialiomis dezinfekcinėmis priemonėmis. 

 Komandų vadovai užtikrina, kad į varžybas vykstantys sportininkai ir treneriai nekarščiuotų, 

nekosėtų bei nejaustų kitų COVID-19 virusu sergant būdingų simptomų. 

 Tarp asmenų, sėdinčių ant suolelio, turi būti palikta bent viena laisva vieta. 

 Varžybų teisėjai, aptarnaujantis personalas visą laiką privalo dėvėti nosį ir burną 

dengiančias apsaugos priemones. 

 Kiekvienas asmuo privalo elgtis sąmoningai ir atsakingai bei laikytis visų Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės sveikatos apsaugos ministerijos reikalavimų. 

 Čempionate bus laikomasi 2020 m. lapkričio 6 d. NR V-2549 LR sveikatos apsaugos 

ministro Vyriausybės sprendimo tvarka „Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų 

organizavimo būtinų sąlygų“ ar kitu, naujesniu sprendimu, jei toks bus. 

 

 

Vyriausias teisėjas Ilona Zuozienė ilona.zuoziene@lsu.lt ; tel. +37068219902.  

Vyriausia sekretorė Milda Šeibokaitė, tel. +3709833991. 

LSSA Eglė Žibinskaitė, (8 37) 302 654, studentusportas@gmail.com  

_______________________ 
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