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2022 M. LIETUVOS PLAUKIMO FEDERACIJOS 

KOMANDINĖ TAURĖ 

 

N U O S T A T A I 

 
I.      TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

1.1. Tikslas – išaiškinti stipriausią Lietuvos plaukimo komandą. 

1.2. Uždaviniai: 

- populiarinti plaukimo sporto šaką; 

- ugdyti komandinę plaukikų dvasią; 

- patikrinti šio pasirengimo ciklo sportininkų sportinę formą. 

 

II. VYKDYMO LAIKAS IR VIETA 

 

2.1. Vieta: Druskininkų sporto centro baseinas, adresas: Druskininkai, M.K. Čiurlionio 115.  

2.2. Data: 2022 m. lapkričio 11-12 d. (penktadienis–šeštadienis). 

2.3. Baseino ilgis 25 m, 8 takeliai.  

 

III. DALYVIAI 

 

3.1. Taurėje gali dalyvauti visi Lietuvoje registruoti plaukimą vystantys Lietuvos plaukimo 

federacijos nariai, klubai, įstaigos. 

3.2. Dalyvių amžius neribojamas.  

3.3. Komandos sudėtis – maksimaliai 40 dalyvių, lytis nesvarbu (1 LPF narys - 1 komanda arba 

jungtinė komanda iš kelių LPF narių-1 komanda). 

3.3.1. Mokyklos, klubai, negalintys surinkti pilnos komandos, turi galimybę jungtis į bendras 

komandas su kitomis mažomis mokyklomis, miestais, klubais. 

3.4. Federacijos taurėje gali dalyvauti plaukikai, vykdantys šiuos normatyvus: 

 

 Moterys Rungtis Vyrai 

0.32.60 50 m. l. stiliumi  0.28.50 

1.11.80 100 m l. stiliumi 1.03.20 

0.36.00 50 m nugara 0.31.80 

1.17.80 100 m nugara 1.09.00 

0.40.40 50 m krūtine 0.35.50 

1.28.30 100 m krūtine 1.18.50 

0.34.20 50 m peteliške 0.30.60 

1.17.50 100 m peteliške 1.08.50 

1.21.80 100 m kompl. pl 1.11.80 

2.56.70 200 m kompl. pl. 2.35.80 

 

3.5. Komandos gali registruoti tik normatyvus vykdančius sportininkus, pagal žemiau esančią 

tvarką: 

3.5.1. jei vykdo 1 ar 2 rungtyse - gali startuoti būtent tik tose rungtyse. 

3.5.2. jei vykdo 3 ar daugiau rungčių - gali startuoti būtent tik tose rungtyse ir papildomai kur 

neturi rezultato ar nevykdo normatyvo. 
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IV. VYKDYMAS IR VADOVAVIMAS 

 

4.1. Varžybų organizatorius – Lietuvos plaukimo federacija. 

4.2. Varžybos vykdomos vadovaujantis FINA taisyklėmis. 

 

V. PROGRAMA 

 
I DIENA 

I DIENA PARENGIAMIEJI PLAUKIMAI 

LAPKRIČIO  11 d. 

Pramankšta 13.00 val. 

Varžybų pradžia 14.00 val. 

I DIENA FINALAI 

LAPKRIČIO 11 d. 

Pramankšta vyks iš karto po parengiamųjų 

plaukimų ir truks 45 min. 

Eil. 

Nr 

Rungtis Lytis Plaukimai Eil. 

Nr 

Rungtis Lytis Plaukimai 

1. 

2. 

100 m l/st. Moterys, 

Vyrai 

Parengiamieji 1. 

2. 

100 m l/st. Moterys, 

Vyrai 

Finalas A 

3. 

4. 

100 m 

krūtine 

Moterys, 

Vyrai 

Parengiamieji 3. 

4. 

100 m 

krūtine 

Moterys, 

Vyrai 

Finalas A 

5. 

6. 

100 m 

nugara 

Moterys, 

Vyrai 

Parengiamieji 5. 

6. 

100 m 

nugara 

Moterys, 

Vyrai 

Finalas A 

7. 

8. 

100 m 

peteliške 

Moterys, 

Vyrai 

Parengiamieji 7. 

8. 

100 m 

peteliške 

Moterys, 

Vyrai 

Finalas A 

9. 

10. 

100 m 

kompleksu 

Moterys, 

Vyrai 

Parengiamieji 9. 

10. 

100 m 

kompleksu 

Moterys, 

Vyrai 

Finalas A 

11. 

 

4*50 m 

kompleksu 

MIX Parengiamieji 11. 4*50 m 

kompleksu 

MIX Finalinis plaukimas 

(galima keisti 2 

plaukikus) 

 
II DIENA 

II DIENA PARENGIAMIEJI PLAUKIMAI 

LAPKRIČIO 12 d. 

Pramankšta 9.30 val. 

Varžybų pradžia 10.30 val. 

II DIENA FINALAI 

LAPKRIČIO 12 d. 

Pramankšta vyks iš karto po parengiamųjų plaukimų 

ir truks 45 min. 

Eil. 

Nr 

Rungtis Lytis Plaukimai Eil. 

Nr 

Rungtis Lytis Plaukimai 

12. 

13. 

50 m l/st. Moterys, 

Vyrai 

Parengiamieji 12. 

13. 

50 m l/st. Moterys, 

Vyrai 

Finalas A 

14. 

15. 

50 m 

krūtine 

Moterys, 

Vyrai 

Parengiamieji 14. 

15. 

50 m krūtine Moterys, 

Vyrai 

Finalas A 

16. 

17. 

50 m nugara Moterys, 

Vyrai 

Parengiamieji  16. 

17. 

50 m nugara Moterys, 

Vyrai 

Finalas A 

18. 

19. 

50 m 

peteliške 

Moterys, 

Vyrai 

Parengiamieji  18. 

19. 

50 m 

peteliške 

Moterys, 

Vyrai 

Finalas A 

20. 

21. 

200m 

kompleksu 

Moterys, 

Vyrai 

Parengiamieji 20. 

21. 

200 m 

kompleksu 

Moterys, 

Vyrai 

Finalas A 

22. 4*50 m l/st. MIX Parengiamieji 22. 4*50 m l/st. MIX Finalinis plaukimas 

(galima keisti 2 

plaukikus) 

*sportininkams įėjimas į plaukimo baseiną 30 min. iki apšilimo pradžios. 

 

VI. PARAIŠKŲ PATEIKIMAS 

 

6.1. Techninės paraiškos pateikiamos iki 2022 m. lapkričio 3 d. 23.59 val.  
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6.2. Keitimai/išbraukimai galimi iki 2022 m. lapkričio  9 d. 17.00 val.  

6.3. Nuo lapkričio 9 d. iki lapkričio 10 d. 17.00 val. galimos ,,vėlyvos” paraiškos (late entries). 

,,Vėlyvos“ paraiškos kaina asmeniui 15 Eur/nuotolis.  

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

6.5. Po 2022 m. lapkričio 10 d. 17.00 val. jokie pakeitimai nepriimami. 

6.6. Kiekvienas sportininkas privalo turėti galiojančią sveikatos pažymą, kuri patvirtintų, kad 

sportininkas yra sveikas bei gali dalyvauti varžybose. Už tokio leidimo buvimą ir už pateiktus 

komandos dalyvius atsakingas dalyvaujančios komandos vadovas/paskirtas asmuo. 

6.7. Pateikiami rezultatai turi būti pasiekti laikotarpiu nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki 2022 m. 

lapkričio  10 d. 

6.8. Pateikiant paraiškas būtina nurodyti estafetėse dalyvaujančių komandų skaičių ir tik tai 

padariusioms komandoms bus leista varžybų metu pateikti vardines estafetinių plaukimų 

paraiškas (jos privalo būti pateiktos 60 min. iki tos varžybų dalies, kurioje vyksta estafetinė 

rungtis, pradžios). 

6.9. Kiekviena dalyvaujanti organizacija estafetinėse rungtyse gali registruoti daugiau nei vieną 

komandą. 

6.10. Paraiškos gali būti pateikiamos: 

 

Swimranking.net online sistemoje Naudojant programą „Entry Editor” 

- Suvedami visi sportininkai ir 

estafetės; 

- el. paštu 

lpf.paraiskos@gmail.com  

atsiunčiamas sistemos 

sugeneruotas failas “entries 

by athlete”  

- paraiškose nurodomas absoliučiai geriausias 

rezultatas, nepriklausomai nuo baseino ilgio. 

- 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 VSM, ...). 

- 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  

- Paraiška laikoma priimta, jei gavote 

atsakymą 

 

VII. VARŽYBŲ EIGA 

 

7.1. Varžybų rezultatai fiksuojami elektronine laiko fiksavimo sistema. 

7.2. Visuose nuotoliuose vykdomi parengiamieji (kvalifikaciniai) ir „A“  finaliniai plaukimai.  

7.3. Visi finalai bus formuojami pagal sportininkų pasiektus rezultatus parengiamuosiuose 

plaukimuose. 

7.4. Finaliniuose plaukimuose gali dalyvauti tik 2 greičiausi sportininkai iš tos pačios 

sporto mokyklos/klubo/komandos.    
7.5. Rungtis, kurioje registruoti 8 dalyviai ar mažiau, plaukiama vakarinėje dalyje, kaip „A“ 

finalas. 
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7.6. Estafetiniai plaukimai: ryte bus vykdomi komandų parengiamieji, vakare finaliniai 

plaukimai (finale galima keisti 2 komandos dalyvius). 

7.7. Finaliniuose estafečių plaukimuose gali dalyvauti tik 1 sporto mokyklos/klubo/komandos 

komanda.  

7.8. Dalyvis prieš plaukimą privalo registruotis pas teisėją prie dalyvių. Pavėlavusiam ir 

neprisistačiusiam dalyviui neleidžiama startuoti rungtyje. 

7.9. Finaliniam plaukimui skelbiami 2 atsarginiai sportininkai, kurie privalo atvykti į dalyvių 

susirinkimo vietą. Prieš finalą dalyvių susirinkimo vietoje skelbiant finalo dalyvius dėl tam 

tikrų priežasčių nedalyvaujant numatytam finalininkui, kviečiami atsarginiai plaukikai – jiems 

neprisistačius mokama bauda. 

7.10. Atsisakymas nuo dalyvavimo finale pateikiamas sekretoriatui raštu ne vėliau kaip 10 

min. po rungties parengiamųjų plaukimų rezultatų paskelbimo. To nepadarius mokama bauda 

pagal nuostatų 9.5 punktą. 

 

VIII. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS 

 

8.1. Komandinė įskaita: 

8.1.1. komandiniai taškai skaičiuojami tik tų sportininkų, kurie plaukė finale, 

atitinkamai taškai skiriami: I vt. – 12 ; II vt. – 9; III vt. – 7; IV vt. – 5; V vt. – 4; VI vt. 

– 3; VII vt. – 2; VIII vt. – 1 tšk. 

 8.1.2. estafetiniai plaukimai duoda tiek pat taškų kaip ir individualūs; 

8.1.3. laimi komanda, surinkusi daugiausiai taškų. Jeigu komandos surenka vienodą 

taškų skaičių, pirmenybė teikiama komandai, turinčiai daugiausiai I vt., II vt., III vt.; 

 8.1.4. komanda nugalėtoja apdovanojama LPF taure; 

8.1.5. TOP 3 komandos, surinkusios daugiausiai taškų, apdovanojamos specialiais 

prizais. Priklausomai, kiek komanda registravo sportininkų, tiek prizų ir numatyta. 

8.2. Individualių rungčių apdovanojimas: 

8.2.1. varžybų nugalėtojai ir prizininkai, individualiose ir estafetinėse rungtyse „A“ 

finalo plaukime pasiekę geriausius rezultatus, apdovanojami federacijos medaliais už I, 

II, III vietą. 

8.2.2. trys merginos ir trys vaikinai, pasiekę̨ aukščiausius rezultatus pagal FINA taškų̨ 

skaičiavimo lentelę parengiamuosiuose plaukimuose, susumavus trijų̨ rungčių̨ reitingo 

taškų̨ sumas (taškai skaičiuojami tik individualių rungčių̨ nuotoliuose), apdovanojami 

piniginiais prizais: I vieta – 300 €, II vieta – 200 €, III vieta – 100 €; 

8.2.3. plaukikai, pagerinę Lietuvos rekordą individualioje rungtyje, apdovanojami 

pagal 2018 11 6 d. LPF VK sprendimą Nr. 11 (Lietuvos suaugusiųjų rekordas 25 m 

baseine – 200 Eur).  

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

8.4. Organizatoriai gali įsteigti papildomus prizus. 

 

IX. FINANSINĖS SĄLYGOS 

 

9.1 Taurės dalyvio komandinis mokestis priklauso nuo komandos dalyvių skaičiaus: 

- LPF nariams 1–5 sportininkai - 50 €, ne LPF nariams 100 €, 

- LPF nariams 6–15 sportininkai – 100 €, ne LPF nariams 200 €, 

- LPF nariams 16–25 sportininkai  – 200 €, ne LPF nariams 400 €, 

- LPF nariams 26–40 sportininkai  – 300 €, ne LPF nariams 600 €. 

9.2 ,,Vėlyva“ paraiška papildomai – 15 Eur / nuotolis. 

9.3. Komandos dalyvio mokestis mokamas už visus dalyvius, įtrauktus į techninę paraišką ir 

skaičiuojamas po lapkričio 10 d.  
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9.4. Mokestis už neatvykimą į startą parengiamajame plaukime – 15 €,  estafetėje – 30 € (norint, 

kad sportininkas būtų atleistas nuo baudos, komandos vadovas/treneris raštiškai praneša 

sekretoriatui apie sportininko ligą/traumą ar pan. iki būtent tos varžybų dalies apšilimo pradžios 

ir negali plaukti visose tam tikros dienos visų rungčių). 

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

 

X. VARŽYBŲ TEISĖJAI IR JŲ DARBO APMOKĖJIMAS  

 

10.1. LPF kviečiami teisėjai: 

10.1.1.  Varžybos teisėjauti gali būti kviečiami teisėjai iš LPF teisėjų registro. 

10.1.2. Pagrindinių teisėjų, kuriuos asmeniškai kviečia federacija, – kelionės ir 

nakvynės išlaidas apmoka Lietuvos plaukimo federacija. 

10.1.3.  Varžybų teisėjams kompensuojama vienos paros maitinimo išlaidų suma pagal 

2019 09 18 d. LPF VK sprendimą Nr. 8.  

 

XI. PROTESTŲ PATEIKIMAS 

 

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

pavojų varžyboms ir sportininkams, tačiau ne prieš pažeidimo faktą. 

11.2. Protestai pateikiami raštu kartu su 50 € užstatu ne vėliau kaip 30 min. po apoliuojamo 

pažeidimo. 

11.3. Protestus svarsto Apeliacinė komisija pagal FINA taisykles. 

11.4.  Protestą patenkinus, užstatas yra gražinamas. 

 

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12.1. Lietuvos plaukimo federacijos komandinė taurė yra viešas renginys, kuriame gali būti 

filmuojama ir fotografuojama. 

12.2. Filmuota ar fotografuota medžiaga yra platinama žiniasklaidoje, TV kanalais ir internete. 

12.3. Komandų vadovai atsako: 

- už dokumentų pateikimą laiku; 

- už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu; 

- už tinkamą dalyvių elgesį varžybų ir laisvalaikio metu. 

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

laikysis. 

12.5. Organizatoriai pasilieka teisę, esant reikalui, keisti varžybų datą, laiką ar programą. 

 

XIII. KONTAKTAI 

 

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

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

federacijos svetainėje – www.ltuswimming.com 
 


