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Atviras 2022 m. Panevėžio miesto plaukimo čempionatas 

          

          NUOSTATAI 

 

I. VARŽYBŲ TIKSLAS IR UŽDAVINIAI: 

Išaiškinti geriausius miesto plaukikus; 

Plėtoti plaukimo sporto šaką; 

Kelti sportininkų meistriškumą; 

Suteikti plaukikams ir jų treneriams varžybinės patirties. 

 

 

II. VARŽYBŲ VIETA IR DATA: 

Čempionatas  vyks 2022 m. gegužės  13-14 d. (penktadienis-šeštadienis) Panevėžio „Žemynos“ 

progimnazijos baseine, Ramygalos g. 99, Panevėžys. 

 

III. VARŽYBŲ DALYVIAI: 

Dalyvių amžius neribojamas; 

Pirmenybėse gali dalyvauti sportininkai vykdantys MP7 normatyvą; 

Kiekvienas dalyvis per dieną gali startuoti dviejuose nuotoliuose. 

 

IV. VARŽYBŲ VYKDYMAS IR VADOVAVIMAS: 

Varžybas vykdo Panevėžio m. savivaldybės administracijos sporto skyrius ir Panevėžio ,,Žemynos“ 

progimnazija.  

Varžybų direktorė-Mintara Labanauskienė (Nacionalinė kategorija) 

Varžybos vykdomos vadovaujantis FINA taisyklėmis. 

 

 

V. VARŽYBŲ PROGRAMA IR LAIKAS:  

 

        Gegužės  13 d.                                                                    Gegužės 14 d. 

16.30  val. pramankšta                                                 9.00 val. pramankšta 

17.00 val. varžybų pradžia    9.30 val. varžybų pradžia 

           

100 m laisvu stiliumi       50 m laisvu stiliumi  

100 m nugara  100 m peteliške  

200 m peteliške  100 m krūtine  

200 m krūtine  200 m nugara  

200 m kompleksinis plaukimas  200 m laisvu stiliumi  

   

                                                     
VI. PARAIŠKŲ PATEIKIMAS IR DALYVIŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS  

• Techninės paraiškos pateikiamos iki 2022 m. gegužės 10 d. 19.00 val. el. paštu 

mintaralab@gmail.com 

• Paskutiniai pakeitimai galimi iki 2022 m. gegužės 13 d. 14.00 val. el. paštu 

mintaralab@gmail.com 

• Paraiškos pateikiamos naudojant programą „Entry Editor“.  

• Paraiškos, pateiktos vėliau nebus priimamos.  



• Paraiška laikoma priimta, jei gavote atsakymą.  

• BŪTINA užpildyti sportininko pilną gimimo datą. Pavardes spausdinti naudojant lietuvišką 

abėcėlę. 

 • Varžybos vykdomos naudojant „Meet Manager“ programą.  

 

VII. APDOVANOJIMAS 

Nuotolių nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami medaliais; 

 Trys geriausi plaukikai (merginos ir vaikinai atskirai), imant dviejų Olimpinių rungčių FINA reitingo 

taškų sumą, apdovanojami taurėmis. 

 

VIII. FINANSINĖS SĄLYGOS 

Varžybų dalyvio mokestis: 

Panevėžio miesto. „Žemynos“ progimnazijos plaukikams mokestis netaikomas. 

Kitų mokyklų ir kitų miestų plaukikams taikomas 5 eurų dalyvio mokestis dienai (už dvi dienas 10 

eurų) 

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

Atviros 2022 m Panevėžio miesto plaukimo čempionatas yra viešas renginys, kuriame gali būti 

filmuojama ir fotografuojama. 

 Filmuota ar fotografuota medžiaga gali būti platinama žiniasklaidoje, TV kanalais ir internete. 

 Komandų vadovai atsako:  

- už dokumentų pateikimą laiku,  

- už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu, 

- už tinkamą dalyvių elgesį varžybų ir laisvalaikio metu. 

Varžybų metu galioja baseino vidaus tvarkos taisyklės. 

Varžybų organizatoriai  neatsako už varžybų metu patirtas traumas, vagystes. 

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

 Organizatoriai pasilieka teisę keisti varžybų datą, laiką ar programą.  

 

X. KONTAKTAI 

 

El. paštas  mintaralab@gmail.com  

Varžybų direktorė ir vyr. sekretorė  Mintara Labanauskienė, tel.  +37067009116. 

Panevėžio „Žemynos“ progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Arūnas Gabrilavičius, 

+37063005562. 

 

 

________________________________________________ 


