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ATVIROS LIETUVOS PLAUKIMO  

VASAROS PIRMENYBĖS 

 

N U O S T A T A I 

 
I.      TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

1.1. Tikslas – pratęsti sportininkams plaukimo sezoną surengiant atviras pirmenybes. 

1.2. Uždaviniai: 

- populiarinti plaukimo sporto šaką; 

- kelti sportininkų meistriškumą; 

- suteikti plaukikams ir jų treneriams varžybinės patirties. 

 

II. VYKDYMO LAIKAS , VIETA, TVARKA 

 

2.1. Vieta: Kauno „Girstučio baseinas“, Kovo 11-osios g. 26, Kaunas. 

2.2. Data: 2022 m. liepos 27-28 d. (trečiadienis-ketvirtadienis). 

2.3. Varžybų organizatorius – Lietuvos plaukimo federacija.  

2.4. Varžybos vykdomos vadovaujantis FINA taisyklėmis. 

2.5. Naudojama: „Omega“ elektronika, Baseino ilgis 50 m, 8 takeliai. Abiejose baseino pusėse 

bus naudojami elektronikos skydai, nugara įrenginiai, pilnos grafikos švieslentė. 

 

III. DALYVIAI 

 

3.1. Atvirose Lietuvos plaukimo vasaros pirmenybėse gali dalyvauti visi norintys šalies ir 

užsienio plaukikai vykdantys normatyvus (3.4 punktas).  

3.2. Dalyvių amžius skirstomas į dvi amžiaus grupes: 

3.2.1. Vaikinai 2003 m., ir vyresni, merginos 2004 m., ir vyresnės; 

3.2.2. Vaikinai 2004 m., ir jaunesni, merginos 2005 m., ir jaunesnės. 

3.3. Komandos sudėtis neribojama. 

3.4. Norintiems dalyvauti dalyviams pirmenybių normatyvai. Dalyvis gali dalyvauti tik tose 

rungtyse kur turi normatyvą (išimtis taikoma pagal 8.1.4 punktą). 
Merginos Rungtis Vaikinai 

25 m 50 m 25 m 50 m 

34,25 35,35 50 m l. stiliumi 30,23 31,23 

1.15,06 1.17,24 100 m l. stiliumi 1.07,13 1.10,07 

2.53,01 2.57,01 200 m l. stiliumi 2.35,69 2.39,81 

6.06,50 6.10,48 400 m l. stiliumi 5.32,54 5.44,80 

38,34 40,30 50 m nugara 33,19 35,85 

1.21,99 1.25,99 100 m nugara 1.13,01 1.17,45 

3.06,80 3.13,26 200 m nugara 2.45,49 2.55,35 

42,66 43,91 50 m krūtine 37,71 38,76 

1.33,15 1.35,79 100 m krūtine 1.23,07 1.24,96 
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3.30,84 3.37,95 200 m krūtine 3.08,26 3.17,60 

36,41 36,49 50 m peteliške 32,49 33,26 

1.21,57 1.22,87 100 m peteliške 1.11,82 1.13,94 

3.07,40 3.10,84 200 m peteliške 2.49,58 2.53,48 

3.10,92 3.17,60 200 m kompl. pl. 2.51,76 2.58,61 

 

IV. VARŽYBŲ PROGRAMA 

 
Liepos 27 d. 

Pramankšta 10.00-10.55 val. 

Varžybų pradžia 11.00 val. 

Eil. Nr Rungtis Lytis Plaukimai 

1. 100 m laisvu stiliumi Vyrai Amžiaus grupė I, II 

2. 100 m laisvu stiliumi Moterys Amžiaus grupė I, II 

3. 50 m krūtine Vyrai Amžiaus grupė I, II 

4. 50 m krūtine Moterys Amžiaus grupė I, II 

5. 200 m peteliške Vyrai Amžiaus grupė I, II 

6. 200 m peteliške Moterys Amžiaus grupė I, II 

7. 100 m nugara Vyrai Amžiaus grupė I, II 

8. 100 m nugara Moterys Amžiaus grupė I, II 

 
Liepos 27 d. 

Pramankšta 16.30-17.25 val. 

Varžybų pradžia 17.30 val. 

Eil. Nr Rungtis Lytis Plaukimai 

9. 200 m.l. stiliumi Vyrai Amžiaus grupė I, II 

10. 200 m.l. stiliumi Moterys Amžiaus grupė I, II 

11. 100 m krūtine Vyrai Amžiaus grupė I, II 

12. 100 m krūtine Moterys Amžiaus grupė I, II 

13. 50 m peteliške Vyrai Amžiaus grupė I, II 

14. 50 m peteliške Moterys Amžiaus grupė I, II 

15. 200 m nugara Vyrai Amžiaus grupė I, II 

16. 200 m nugara Moterys Amžiaus grupė I, II 

17. 200 m kompleksu Vyrai Amžiaus grupė I, II 

18. 200 m kompleksu Moterys Amžiaus grupė I, II 

 
Liepos 28 d. 

Pramankšta 09.00-9.55 val. 

Varžybų pradžia 10.00 val. 

Eil. Nr Rungtis Lytis Plaukimai 

19. 50 m.l. stiliumi Vyrai Amžiaus grupė I, II 

20. 50 m.l. stiliumi Moterys Amžiaus grupė I, II 

21. 200 m krūtine Vyrai Amžiaus grupė I, II 

22. 200 m krūtine Moterys Amžiaus grupė I, II 

23. 100 m peteliške Vyrai Amžiaus grupė I, II 

24. 100 m peteliške Moterys Amžiaus grupė I, II 

25. 50 m nugara Vyrai Amžiaus grupė I, II 

26. 50 m nugara Moterys Amžiaus grupė I, II 

27. 400 m laisvu stiliumi Vyrai Amžiaus grupė I, II 

28. 400 m laisvu stiliumi Moterys Amžiaus grupė I, II 

          *Įėjimas į plaukimo baseiną visomis dienomis- 30 min. iki pramankštos pradžios. 
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V. PARAIŠKŲ PATEIKIMAS 

 

5.1. Techninės paraiškos pateikiamos iki 2022 m. liepos 8 d. 24.00 val.  

5.2. Keitimai/išbraukimai galimi iki 2022 m. liepos 26 d. 15.00 val.  

5.3. Nuo liepos 8 d. 24.00 iki liepos 26 d. 15.00 val. galimos ,,vėlyvos” paraiškos (late entries). 

,,Vėlyvos“ paraiškos kaina asmeniui - 30 Eur/nuotolis.  

5.4. Papildomas nuotolis (ne keitimas ir ne išbraukimas) yra laikomas kaip ,,vėlyva“ paraiška.  

5.5. Po 2022 m. liepos 26 d. 15.00 val. jokie pakeitimai nepriimami. 

5.6. Kiekvienas sportininkas norintis dalyvauti pirmenybėse privalo turėti galiojančią sveikatos 

pažymą (forma 0,68A), kuri patvirtintų, kad sportininkas yra sveikas bei gali dalyvauti 

varžybose.  

5.7. Už komandos galiojančių sveikatos pažymų formų sutikrinimą, atsakingas dalyvaujančios 

komandos vadovas/paskirtas asmuo. 

5.8. Individualiai pirmenybėse dalyvaujantys sportininkai, siųsdami techninę paraišką turi 

pateikti organizatoriams galiojančią medicininę pažymą, leidžiančią dalyvauti varžybose arba 

pilnamečiai sportininkai, jų tėvai, globėjai/treneris parašu turi patvirtinti, kad tam tikras 

sportininkas yra sveikas ir pats atsako už savo sveikatą čempionato metu. 

5.9. Pateikiami rezultatai turi būti pasiekti laikotarpiu nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2022 m. 

liepos 8 d. 

5.10. Po 2022 m. liepos 26 d., 15.00 val., jei sportininkas dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti 

čempionate ir nori, kad nebūtų taikoma bauda, organizacijos vadovas/treneris turi pateikti 

raštišką prašymą sekretoriatui išbraukti sportininką iš varžybų, bet tai turi padaryti tik iki 

kiekvienos varžybų dienos rytinės dalies apšilimo pradžios. Startiniai protokolai nebus 

keičiami, bet organizatoriai turės sistemoje informaciją, kad minėtiems sportininkams netaikyti 

baudos. 

5.11. Komandos privalo pateikti atskirą Excel failą, kuriame nurodomi visi komandinėje 

paraiškoje esantys sportininkai ir jų treneriai. 

5.12. Paraiškos gali būti pateikiamos: 

 

Swimranking.net online sistemoje Naudojant programą „Entry Editor” 

- Suvedami visi sportininkai  

- el. paštu 

lpf.paraiskos@gmail.com  

atsiunčiamas sistemos 

sugeneruotas failas “entries 

by athlete”  

- Paraiškose nurodomas geriausias 50 m, jei 

neturi 25 m baseino, rezultatas (starto 

protokole pirmumo teisė bus suteikiama 

taip pat pirma 50 m, vėliau 25 m baseino 

rezultatams). Sportininkui, neturinčiam 

rezultato, pildoma NT. Pildant rezultatus 

būtina nurodyti: baseino ilgis, pasiekimo 

data, miestas (ne varžybų pavadinimas). 

- Užpildytos paraiškos siunčiamos Lietuvos 

plaukimo federacijai, nurodant failo 

pavadinime savo komandos pavadinimą 

(pvz. Kauno PM, Vilniaus MSC, ...). 

- Rezultatai turi būti pasiekti ne žemesnio, 

kaip sporto mokymo įstaigos pirmenybės 

lygio varžybose. Sportininkai, kurių turimi 

rezultatai neatitinka pateikiamų techninėje 

paraiškoje, ar neatitinka varžybų lygio, 

startuoja „be rezultato“. 

- Visos paraiškos pateikiamos tik el. paštu 

lpf.paraiskos@gmail.com  
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- Paraiška laikoma priimta, jei gavote 

atsakymą. 

 

VI. VARŽYBŲ EIGA 

 

6.1. Pirmenybių rezultatai fiksuojami elektronine laiko fiksavimo sistema. 

6.2. Pirmenybėse rungtys vykdomos iškart kaip finaliniai plaukimai. 

6.3. 50 m, 100 m, 200 m plaukimo rungtyse dalyviai varžosi trijose amžiaus grupėse ir bus 

apdovanojami pagal priskirtas amžiaus grupes.  

6.5. 400 m l/st rungtyje pagal gautas technines paraiškas ir turimus rezultatus sportininkai bus 

suskirstyti maksimaliai į po 4 geriausius minėtų rungčių plaukimus, nesvarbu kokiai 

merginų/vaikinų grupei priklausai (nepapuolę į 4 geriausius plaukimus pagal pateiktus 

rezultatus plaukikai negalės dalyvauti šiose rungtyse). 

6.6. Dalyviai prieš plaukimą privalo registruotis pas teisėją prie dalyvių. Pavėlavusiam ir 

neprisistačiusiam dalyviui neleidžiama startuoti rungtyje. 

6.7. Neprisistatęs sportininkas į plaukimą moka baudą pagal 9.3 punktą. 

 

VII. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS 

 

7.1. Pirmenybių kiekvienos rungties nugalėtojai ir prizininkai, pasiekę geriausius rezultatus 

individualiose rungtyse, apdovanojami federacijos medaliais už I, II, III vietas. 

7.2.  Geriausi plaukikai savo amžiaus grupėse (3 merginos ir 3 vaikinai), varžybose pasiekę 

aukščiausius rezultatus (pagal FINA taškų lentelę), susumavus dviejų geriausių olimpinių 

rungčių reitingo sumą (taškai skaičiuojami tik individualių rungčių), apdovanojami piniginiais 

prizais (jei tam tikras sportininkas papuola į abi geriausių sportininkų grupes, organizatoriai 

pasiūlo sportininkui pasinaudoti suma, kuri yra didesnė, prizą perleisdami mažiau FINA tšk., 

surinkusiems sportininkams): 

7.2.1. Pirma amžiaus grupė (3 vaikinai, 3 merginos):  
 I vieta – 300 €;      

 II vieta – 200 €; 

 III vieta – 100 €; 

7.2.2. Antra amžiaus grupė (3 vaikinai, 3 merginos):  
 I vieta – 200 €;      

 II vieta – 100 €; 

 III vieta – 50 €; 

7.3. Jeigu sportininkai pasiekė vienodą Fina taškų sumą, susumavus 2 geriausių olimpinių 

rungčių FINA reitingo taškus, aukštesnė vieta skiriama sportininkui, kuris bus iškovojęs 

aukštesnę vietą pirmoje (antroje, sekančiose) rungtyse. 

7.4. Plaukikai, pagerinę Lietuvos rekordą individualioje rungtyje, apdovanojami pagal 2018 11 

6 d. LPF VK sprendimą Nr. 11 (Lietuvos suaugusiųjų rekordas 50 m baseine – 200 Eur).  

7.5. Sportininkas neatvykęs į apdovanojimo teikimą, gali netekti teisės į apdovanojimą. 

7.6. Organizatoriai gali įsteigti papildomus prizus. 

 

 

VIII. FINANSINĖS SĄLYGOS 

 

8.1. Varžybų mokesčiai: 

     8.1.1.   LPF nariams, sumokėjusiems nario mokestį už 2022 m. dalyvio mokestis - 15 €, 

8.1.2. Ne LPF nariams, LPF nariams nesumokėjusiems nario mokesčio už 2022 m. dalyvio 

mokestis – 25 €. 

8.1.3. ,,Vėlyva“ paraiška papildomai – 30 €/nuotolis. 
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8.1.4. Sportininkams neturintiems normatyvų/ tam tikroje rungtyje jei trūksta normatyvo 

galima startuoti pirmenybėse starto mokestis - 10 €/nuotolis.  

8.5. Neturintis Lietuvos pilietybės ir atstovaujantis užsienio valstybę/klubą – 10 €/nuotolis. 

8.6. Varžybų dalyvio mokestis mokamas už visus dalyvius, įtrauktus į pradmės protokolą.  

8.7. Mokestis už neatvykimą į startą (nepasinaudojus 5.10 punktu) – 15 €. 

8.8. Dalyvių kelionės, nakvynės, maitinimo išlaidas apmoka siunčianti organizacija. 

 

IX. VARŽYBŲ TEISĖJAI IR JŲ APMOKĖJIMAS  

 

9.1. LPF kviečiami teisėjai: 

9.1.1.  Varžybose teisėjauti gali būti kviečiami teisėjai iš LPF teisėjų registro. 

9.1.2. Pagrindinių teisėjų, kuriuos asmeniškai kviečia federacija, kelionės, nakvynės ir 

maitinimo išlaidas apmoka Lietuvos plaukimo federacija. 

9.2. Komandų pasiūlytų teisėjų maitinimo išlaidas apmoka Lietuvos plaukimo federacija. 

Kelionės ir nakvynės išlaidas – siunčianti organizacija. 

 

X. PROTESTŲ PATEIKIMAS 

 

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

pavojų varžyboms ir sportininkams, tačiau ne prieš pažeidimo faktą. 

10.2. Protestai pateikiami raštu kartu su 100 € užstatu ne vėliau kaip 20 min. po apeliuojamo 

pažeidimo. 

10.3. Protestus svarsto Apeliacinė komisija pagal FINA taisykles. 

10.4.  Protestą patenkinus, užstatas yra gražinamas. 

 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11.1. Atviros Lietuvos plaukimo pirmenybės ir yra viešas renginys, kuriame gali būti 

filmuojama ir fotografuojama. 

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

internete. 

11.3. Komandų vadovai atsako: 

11.3.1. už dokumentų pateikimą laiku; 

11.3.2. už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu; 

11.3.3. už tinkamą dalyvių elgesį varžybų ir laisvalaikio metu. 

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

laikysis. 

11.5. Lietuvos plaukimo pirmenybių metu gali būti imami dopingo mėginiai. (Daugiau 

informacijos: https://www.antidopingas.lt/ 

11.6. Organizatoriai pasilieka teisę keisti varžybų datą, laiką ar programą. 

 

XII. KONTAKTAI 

 

12.1. El. paštas – lpf.paraiskos@gmail.com 

12.2. Rezultatus ir visą su varžybomis susijusią medžiagą galite rasti Lietuvos plaukimo 

federacijos svetainėje – www.ltuswimming.com 

 
 

_______________ 

___ 

_ 


