
 

 

 

KAUNO PLAUKIMO MOKYKLOS BASEINO 

„DAINAVA“ TAURĖ 2022 

 
NUOSTATAI 

 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

1. Populiarinti plaukimo sporto šaką Kauno mieste. 

2. Kelti sportininkų meistriškumą. 

3. Išaiškinti geriausius plaukikus. 

ORGANIZATORIAI 

Plaukimo pirmenybės vykdo Kauno plaukimo mokykla. 

VYKDYMO DATA IR VIETA  

Varžybos vykdomos 2022 m. vasario 4-5 dienomis Kauno plaukimo mokyklos baseine 

„DAINAVA“, esančiame Partizanų g. 46: 

 2022 m. vasario 4 d. pramankšta - merginos 13:30 val., vaikinai 14:00 val., pradžia 14:30 val. 

 2022 m. vasario 5 d. pramankšta – merginos 8:30 val., vaikinai 9:00 val., pradžia 9:30 val. 

 

VARŽYBŲ DALYVIAI IR PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 

Eil. 

Nr. 
Penktadienis 

Rungtis 

Eil. 

Nr. 
Šeštadienis 

Rungtis 

1.  200 m l/st mergaitės 9. 100 m l/st mergaitės 

2.  200 m l/st berniukai 10. 100 m l/st berniukai 

3.  100 m krūtine mergaitės 11. 200 m krūtine mergaitės 

4.  100 m krūtine berniukai 12. 200 m krūtine berniukai 

5.  200 m nugara mergaitės 13. 100 m nugara mergaitės 

6.  200 m nugara berniukai 14. 100 m nugara berniukai 

7.  100 m peteliške mergaitės 15. 100 m kompl. plaukimas mergaitės 

8.  100 m peteliške berniukai 16. 100 m kompl. plaukimas berniukai 

 

I. a. gr. 2009 – 2010 m. g. mergaitės 

2008 – 2009 m. g. berniukai 

II.a. gr. 2011 m. g. ir jaunesnės mergaitės 

20010 m. g. ir jaunesni berniukai 



 

 

V. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS 

Varžybos komandinės, vykdomos pagal FINA taisykles, galioja vieno starto taisyklė. Dalyvis per dieną 

gali plaukti dvi rungtis. Rungčių nugalėtojai ir prizininkai pagal amžiaus grupes apdovanojami medaliais. 

Komandinių taškų skaičiavimas: I vt.-15tašk., II vt.-12t., III vt.-10t., IV vt.-8t., V vt.-6t., VI vt.-4t., VII vt.-

2t., VIII vt.-1t. Trys geriausios komandos pagal surinktą taškų skaičių apdovanojamos taurėmis. Geriausi I 

ir II-os amžiaus grupės varžybų sportininkai (1 mergaitė ir 1 berniukas) surinkę daugiausiai FINA taškų, 

susumavus 2-jų rungčių reitingo sumą apdovanojami taurėmis ir pagal galimybes prizais. Surinkus vienodą 

reitingo taškų sumą, geriausi sportininkai nustatomi skaičiuojant iškovotų medalių skaičių ir jų vietas. 

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

 

VI. PARAIŠKŲ IR DALYVIŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS 

Komandoms apie dalyvavimą pranešti iki 2022 m. sausio 21 d. 

Techninės paraiškos pateikiamos iki 2022 m. vasario 1 d. 12:00 val. el. paštu: dainava@swim.lt (tel. 

869412430). Paraiškos, pateiktos vėliau nebus priimamos. Paraiška laikoma priimta, jei gavote atsakymą. 

Paskutiniai pakeitimai, išbraukimai galimi iki 2022 m. vasario 3 d. 17:00 val. 

Paraiškose nurodomas turimas geriausias rezultatas. BŪTINA užpildyti sportininko gimimo datą.  

Išspausdinus pradmės protokolus jokie pakeitimai nepriimami. 

Varžybos vykdomos naudojant „Meet Manager“ programą. 

Organizatoriai pasilieka teisę riboti varžybų dalyvių skaičių (Kauno miesto sporto mokyklos/baseinai: 40-

50 sportininkų iš vienos organizacijos, svečiai iš kitų miestų: 10-15 sportininkų iš vienos organizacijos. 

Viso 200-250 sportininkų). 

 

VII. FINANSINĖS IR KITOS SĄLYGOS 

Varžybų dalyvio mokestis ne Kauno miesto sportininkams – 10e. Komandų vadovai atsako už savalaikį 

dokumentų pateikimą, dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu, už tinkamą dalyvių elgesį varžybų ir 

laisvalaikio metu. 

Visas kelionės, nakvynės išlaidas apmoka siunčianti organizacija arba patys dalyviai. 

Plaukimo varžybos yra viešas renginys, kuriame gali būti filmuojama, fotografuojama. Filmuota ar 

fotografuota medžiaga yra patalpinama žiniasklaidoje ar internetinėse svetainėse. 

Varžybų vyr. teisėjas Robertas Vilkelis, vyr. sekretorė Ieva Kuodytė 


