
 

ALYTUS „GRAND PRIX“  

PLAUKIMO VARŽYBŲ 
2022.12.09-10 

 
NUOSTATAI 

 

                            

I. ORGANIZATORIAI 

1.1 Plaukimo varžybas organizuoja - „VŠĮ Plaukimo klubas „Šilainiai” ir Vandens sporto šakų akademija. 

 

     II. VYKDYMO DATA IR VIETA  

2.1.Varžybos vykdomos 2022 m. gruodžio 9-10 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. 2022 m gruodžio 8 d. treniruotės 18.00 -21.00 val. (už papildomą mokestį iš anksto susitarus) 

2.3. 2022 m. gruodžio 9 d. pramankšta 15.00-15.50 val., pradžia 16.00 val.  

2.4. 2022 m. gegužės 10 d. pramankšta 9.30-10.20 val., pradžia 10.30 val.  

 

    III. VARŽYBŲ DALYVIAI IR PROGRAMA  

3.1. Dalyvių amžiaus grupės: 

 I amžiaus grupė: Mergaitės ir Berniukai gimę 2008 m. 

 II amžiaus grupė: Mergaitės ir Berniukai gimę 2009 m. 

 III amžiaus grupė: Mergaitės ir Berniukai gimę 2010 m. 

 IV amžiaus grupė: Mergaitės ir Berniukai gimę 2011 m. 

 V amžiaus grupė: Mergaitės ir Berniukai gimę 2012 m. 

 VI amžiaus grupė: Mergaitės ir Berniukai gimę 2013 m. ir jaunesni 

 VII amžiaus grupė: Mergaitės ir Berniukai 2007 m. ir vyresni 

 *Pastaba: 200 m rungtyse visų amžiaus grupių sportininkai dalyvauja kartu „Open class“ grupėje ir 

apdovanojamos tik 3 mergaitės ir 3 berniukai pasiekę greičiausius rezultatus. 

 



 

3.2. Varžybų programa: 

Eil. 

Nr. 

Penktadienis 

2022 m. gruodžio mėn. 09 d. 

Pramankšta: 15.00 - 15.50 val. 

Varžybų pradžia: 16:00 val. 

Rungtis 

Eil. 

Nr. 

Šeštadienis 

2022 m. gruodžio mėn. 10 d. 

Pramankšta: 9:30 -10.20 val. 

Varžybų pradžia: 10:30 val. 

Rungtis 

1.  100 m l/st (mergaitės)  11. 50 m l/st (mergaitės) 

2.  100 m l/st (berniukai) 12. 50 m l/st (berniukai) 

3.  100 m krūtine (mergaitės)  13. 50 m krūtine (mergaitės)  

4.  100 m krūtine (berniukai) 14. 50 m krūtine (berniukai) 

5.  100 m nugara (mergaitės) 15. 50 m nugara (mergaitės) 

6.  100 m nugara (berniukai) 16. 50 m nugara (berniukai) 

7.  100 m peteliške (mergaitės) 17. 50 m peteliške (mergaitės) 

8.  100 m peteliške (berniukai) 18. 50 m peteliške (berniukai) 

        9. 200 m kompl (mergaitės) * 19. 200 m l/st (mergaitės) *

    10. 200 m kompl (berniukai) * 20. 200 m l/st (berniukai) *

 21. 200 m krūtine(mergaitės) * 

22. 200 m krūtine (berniukai) * 

23. 200 m nugara (mergaitės) * 

24. 200 m nugara (berniukai) * 

 

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

startuoti rungtyje. 



 

4.4. Kiekvienos rungties ir amžiaus grupės I vietos laimėtojai apdovanojami medaliais ir prizais, II ir III vietos 

laimėtojai – medaliais (pagal galimybes prizais). 

4.5. Kiekvienos amžiaus geriausi plaukikai mergaitė ir berniukas, varžybose pasiekę aukščiausius rezultatus 

(pagal FINA taškų lentelę, susumavus dviejų geriausių rungčių reitingo sumą apdovanojami taurėmis) 

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

ir jų vietas. 

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

 

V. PARAIŠKŲ IR DALYVIŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS  

5.1 Paraiškos gali būti pateikiamos info@alytusgrandprix.lt:  

 Paraišką pateikus iki 2022 m. lapkričio 28 d. 23.59 val. mokestis už kiekvieną startą taikomas  - 7,00 

(septyni EUR 00 ct) .  

 Paraišką pateikus po 2022 m. lapkričio 29 d. 00.00 val., iki 2022 m. gruodžio 2 d. 12.00 val. skaitoma 

„vėlyva paraiška“ visiems dalyviams.  Mokestis už kiekvieną startą taikomas  - 10,00 (dešimt EUR 00 

ct) . 

 Pateikiant technines paraiškas komandos galutinai turi nuspręsti kiek ir kokias rungtis tam tikras 

dalyvis plauks, nes vėliau keisti nebus galima. Paraiškas galima pateikti keliais būdais: 

 Swimrankings.net online sistemoje: Turite užeiti ant www.swimgrandprix.lt  puslapio, jame rasite 

nuorodą į registraciją online sistemoje, paspaudę pildykite paraišką suvesdami savo sportininkų 

vardus, pavardes jų turimus rezultatus (pirmumo teisė suteikiama komandoms, kurios atsiuntė iki 

reikiamo termino pirminę paraišką). 

 El. Paštu: info@alytussgrandprix.lt. Gavę Jūsų elektroninį laišką apie dalyvavimą mes Jums išsiųsime 

sugeneruotą failą, pildyti paraiškai „entry editor“ programoje. 

5.2. Paskutiniai pakeitimai, išbraukimai galimi iki 2022 m. gruodžio 8 d. 12.00 val. (negalima keisti pateiktų 

sportininkų distancijų). 

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

Maksimalus dalyvių skaičius – 600 sportininkų (tuo pačiu priklausys nuo Lietuvoje priimtų įsakymų susijusių su 

varžybų organizavimo taisyklėmis). Pirmumo teisė bus suteikiama toms komandoms, kurios užsiregistravo iki 

2022.11.18 d. 



 

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

pavadinimą. 

5.5. Išspausdinus pradmės protokolus (po gruodžio 8  d. 12.00 val.) jokie pakeitimai nepriimami. 

5.6. Varžybos vykdomos naudojant „Meet Manager“ programą.  

5.7. Paraiškos, pateiktos vėliau nebus priimamos.  

5.8. Paraiška laikoma priimta, jei gavote atsakymą. 

5.9. Kiekvienas dalyvis/dalyvė turi būti pasitikrinęs sveikatą ir pateikęs savo organizacijai sveikatos pažymą, 

leidžiančią startuoti varžybose. Siunčianti organizacija atsako už savo dalyvių sveikatą varžybų ir ne varžybų 

metu. Organizatoriai neatsako už sportininkų patirtas traumas, sveikatos pablogėjimus, vagystes. 

 

VI. FINANSINĖS IR KITOS SĄLYGOS  

6.1. Visos siunčiančios organizacijos turi pervesti pinigus už sportininkų starto mokestį. Visus komandos klubo 

duomenis, informaciją dėl sąskaitų išrašymo, nurodyti ir apmokėti turi iki 2022 m. gruodžio 9 d.   

6.2. Mokesčiai turi būti sumokėti iki varžybų pradžios 

6.3. Alytaus miesto sportininkai nuo mokesčio atleidžiami (jei užsiregistravo iki gruodžio 2 d. 12 val.) 

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

 

VII. PAPILDOMA INFORMACIJA 

7.1. 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 Alytus Grand Prix  medžiaga galite rasti svetainėje –www.swimgrandprix.lt. 

 



 

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 


