
    

 
 

 

TARPTAUTINĖS PLAUKIMO VARŽYBOS 

„VILIJOS TAURĖ -2022“ 

2022 m. gegužės 13-14 d. 

Kauno plaukimo mokyklos baseine “Vilija“ Demokratų 34, Kaunas 

Dalyviai: I am.gr.   Berniukai 2005 – 2006 m. g.   Mergaitės 2006- 2007 m. g. 

               II am.gr.  Berniukai 2007 – 2008 m. g.   Mergaitės 2008 – 2009 m. g. 

               III am.gr. Berniukai 2009 – 2010 m. g.   Mergaitės 2010 – 2011 m. g. 

 

Varžybų programa 

Eil. 

Nr. 

Penktadienis 

Rungtis  

Eil. 

Nr. 

Šeštadienis 

Rungtis  

1.  50 m laisvu st.(M)         I-II-III gr. 12.  100 m kompl. (M)                III gr.  

2.  50 m laisvu st. (B)         I-II-III gr. 13.  100 m kompl. (B)                 III gr. 

3.  100 m nugara (M)          I-II-III  gr. 14.  200 m kompleksu (M)        I-II gr.  

4.  100 m nugara (B)           I-II-III gr. 15.  200 m kompleksu (B)          I-II gr. 

5.  50 m peteliške(M)                III gr.  16.  50 m nugara (M)                   III gr. 

6.  50 m peteliške (B)                III gr. 17.  50 m nugara (B)                    III gr. 

7.  100 m krūtine (M)           I-II-III gr.  18.  100 m peteliške (M)            I-II gr.  

8.  100 m krūtine (B)            I-II-III gr. 19.  100 m peteliške (B)             I-II gr. 

9.  200 m laisvu st. (M)             I-II gr.         20. 50 m krūtine (M)                   III gr. 

10.  200 m laisvu st. (B)              I-II gr.         21. 50 m krūtine (B)                    III gr. 

11.  6 x 50 m l.st mišri estafetė 22. 100 m laisvu stiliumi (M)    I-II-III gr. 

  23. 100 m laisvu stiliumi (B)     I-II-III gr. 

 

 

Penktadienis 2022 m. gegužės 13 d. 

 

Šeštadienis 2022 m. gegužės 14 d. 

 

Pramankšta: 13.00 val. Pramankšta:  8.30 val. 

Varžybų pradžia: 14.00 val. Varžybų pradžia:  9.30 val. 

TVIRTINU 

Kauno plaukimo mokyklos 

Direktorius  

 

 

 



1. Varžybos vyks 2022 m. gegužės 13-14 d. Kauno plaukimo mokyklos baseine “Vilija” 

Demokratų 34, baseinas 25 m, 6 takai. 

2. Varžybų organizatoriai Kauno plaukimo mokykla ir Kauno plaukimo klubas „Delfinas“. 

3. Apie dalyvavimą prašome pranešti iki 2022 m. gegužės 3 dienos. 

4. Techninės paraiškos pateikiamos iki 2022 m. gegužės 10 d. 17.00 val. 

5. Visos paraiškos pateikiamos tik el. paštu vilija@swim.lt 

6. Paraiškos, pateiktos vėliau nebus priimamos. 

7. Paraiška laikoma priimta, jei gavote atsakymą. 

8. Paskutiniai pakeitimai galimi iki 2022 m. gegužės 12 d. 15.00 val. 

9. Užpildytos paraiškos siunčiamos Kauno plaukimo mokyklai, nurodant failo pavadinime 

savo komandos pavadinimą (pvz. Kauno PM „Dainava“, Vilniaus SM....). 

10. Sportininkai techninėje paraiškoje pateikia turimus geriausius rezultatus, kurie pasiekti 

metų laikotarpyje (nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki 2022 m. gegužės 10 d.). Be rezultato, 

prie rungties pildoma NT.  

11. Varžybos asmeninės - komandinės.  

12. Varžybos vyks pagal FINA taisykles. 

13.  Dalyvio mokestis (išskyrus KPM ) - 10 Eurų. Dėl sąskaitų faktūrų kreiptis iš anksto. 

14. Komandos sudėtis ne daugiau 24 sportininkų,  KPM  baseinams „Dainava“, „Šilainiai“ - 

50 sportininkų.  Dalyvių skaičiui pasiekus 300, varžybų organizatoriai pasilieka teisę 

riboti dalyvių skaičių varžybose.  

15. Dalyvis per dieną gali plaukti dvi rungtis ir estafetę. Estafetę sudaro kiekvienos amžiaus 

grupės po 1 mergaitę ir 1 berniuką (jaunesni sportininkai gali plaukti už vyresnę grupę). 

16. Kiekviena dalyvaujanti organizacija estafetinėse rungtyse gali registruoti daugiau nei 

vieną komandą.  

17. Už kiekvienos komandos dalyvių sveikatos būklę atsako komandos vadovas. 

18. Varžybų metu organizatoriai neatsako už patirtas dalyvių traumas, vagystes. 

19. Varžybų metu galioja baseino vidaus taisyklės. 

20. Varžybų vyr. teisėja Rasa Duškinienė, vyr. sekretorė Erika Briedelienė. 

21. Visas išlaidas apmoka siunčianti organizacija arba patys dalyviai.  

22. Dėl Covid-19 pandemijos varžybos vyks be žiūrovų (negalėsim užtikrinti saugaus 

atstumo). 

23. Apdovanojimai 

I ir II amžiaus grupės – I,II,III vietos laimėtojai apdovanojami medaliais ir diplomais.   

 III amžiaus grupės - I,II,III vietos laimėtojai apdovanojami medaliais ir diplomais ir  IV- VI 

vietos laimėtojai - diplomais. Esant galimybei organizatoriai nugalėtojams ir prizininkams 

įsteigs prizus.  Komandos užėmusios I-II-III vietas  apdovanojamos taurėmis. 

Komandiniai taškai: I v. – 12 tšk., II v. – 11 tšk., III v. – 10 tšk.,.....XII v. – 1 tšk. 



23. Baigiamosios nuostatos  

„Vilijos Taurė – 2022“ 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.  

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

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


