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Direktorė Teresė Tijušaitė 

 

Plaukimo akademijos ,,Banga“ 

plaukimo sezono atidarymo varžybos 

NUOSTATAI 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI  

• įvertinti meistriškumo ugdymo grupių ugdytinių meistriškumo rodiklius;  

• įvertinti mokymo plaukti grupių ugdytinių rezultatus;  

• lavinti varžybinę patirtį; 

• populiarinti plaukimo sporto šaką. 

 

II. VIETA IR LAIKAS  

Varžybos vyks 2022 m. spalio 15d. Girstučio sporto komplekse, 50 m. baseine, Kovo 11-osios g. 26, Kaunas;  

• 11:30 val. – pramankšta;  

• 12:00 val. – varžybų pradžia.  

 

III. DALYVIAI  

Varžybose gali dalyvauti plaukimo klubo „Banga“ ir kitų miestų mokyklų ir klubų sportininkai.  

Vaikų amžiaus grupės: 

I amž. gr. 2008-2009 m. mergaitės, berniukai  

II amž. gr. 2010-2011 m. mergaitės, berniukai 

III amž. gr. 2012-2013 m. mergaitės, berniukai 

IV amž. gr. 2014 m. ir jaunesni mergaitės, berniukai 
 

IV.VARŽYBŲ PROGRAMA  

Eil.Nr. 
Rungtis 

 
Laiko normatyvas Amžiaus grupė 

1-2 50 laisvuoju stiliumi 1:20 min I, II, III, IV 

3-4 100 krūtine 2:20 min I, II 

5-6 50 krūtine 1:20 min III, IV 

7-8 100 nugara 2:20 min I, II 

9-10 50 nugara  1:20 min III, IV 

11-12 50 peteliške 1:30 min I, II, III, IV 

13-14 100 laisvuoju stiliumi 2:20 min I, II, III, IV 

• Dalyvis gali plaukti daugiausiai 2 nuotoliuose. 

• Plaukimas vykdomas, kai į individualią rungtį susirenka 8 plaukikai. 

• Varžybų rezultatai fiksuojami elektronine laiko fiksavimo sistema. 

 

V. VARŽYBŲ EIGA:  

Varžybos asmeninės, vykdomos pagal FINA taisykles. Galioja vieno starto taisyklė.  

 

VI. FINANSINĖS SĄLYGOS 

• Varžybų dalyvio mokestis – 10 eurų.  

• Plaukimo klubo „Banga“auklėtiniai yra atleisti nuo startinio mokesčio. 

• Visas išlaidas apmoka siunčianti organizacija arba patys dalyviai; 

• Mokestis turi būti sumokėtas iki 2022 spalio 14 d. 14 val. pagal šiuos rekvizitus:  

VŠĮ „Plaukimo klubas“; Sąskaita: LT317300010149322947, nurodant sporto mokyklos/klubo 

pavadinimą. 



 

VII. APDOVANOJIMAS:  

1. Visi individualių rungčių prizininkai ir nugalėtojai atskirose amžiaus grupėse apdovanojami 

medaliais, pagal galimybes – rėmėjų įsteigtais prizais.  

2. Geriausi amžiaus grupių 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.  
 

VIII. PARAIŠKŲ PATEIKIMAS  

Paraiškos pateikiamos Entry Editor programa iki 2022 m. spalio 10 d. 12 val. Pakeitimai galimi iki 2022m. 

spalio 14 d.  12val. Paraiškos, pateiktos vėliau nebus priimamos. Paraiška laikoma priimta, jei gavote 

atsakymą. Paraiškos pateikiamos el.paštu goda@klubasbanga.lt  

• Paraiškose nurodomas turimas geriausias rezultatas. Būtina užpildyti sportininko vardą, 

pavrdę, gimimo datą, plaukimo  klubo/mokyklos pavadinimą, kodą.  

• Išspausdinus pradmės protokolus jokie pakeitimai nepriimami.  

• Varžybos vykdomos naudojant „Meet Manager“ programą.  

• Organizatoriai pasilieka teisę riboti varžybų dalyvių skaičių (iš organizacijos ne daugiau kaip 50 

dalyvių). Viso 300-350 sportininkų. 

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

Atviros plaukimo akademijos „Banga“ plaukimo sezono atidarymo varžybos yra viešas renginys, kuriame 

gali būti filmuojama ir fotografuojama. Filmuota ar fotografuota medžiaga yra platinama žiniasklaidoje ar 

internete. 

Komandų vadovai atsako: 

• už savalaikį dokumentų pateikimą; 

• už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu; 

• už tinkamą dalyvių elgesį varžybų ir laisvalaikio metu. 

Kiekvienas sportininkas privalo turėti gydytojo leidimą dalyvavimui varžybose. Už tokio leidimo buvimą 

atsako dalyvaujančios komandos vadovas. 

25 m baseinu ir visa pramogų baseino zona varžybių dalyviams naudotis draudžiama. 

Varžybos vykdomos laikantis galiojančių Lietuvos Respublikos nutarimų dėl Covid-19 pandemijos 

valdymo. 

 

X.VARŽYBŲ VYKDYTOJAI  

Plaukimo akademija “BANGA”.  

Varžybų sekretorė Inga Pravdinskienė. Varžybų vyr. teisėja Goda Overlingaitė. 


