
ATVIRŲ ALYTAUS MIESTO VAIKŲ PLAUKIMO  
ŽIEMOS PIRMENYBIŲ 

 
 

N U O S T A T A I 
 
 

VARŽYBŲ TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 populiarinti plaukimo sportą Alytaus mieste; 
 palaikyti ir plėsti draugiškus ryšius su kitų miestų plaukikais; 
 išaiškinti geriausius miesto plaukikus vaikų tarpe. 
 

VARŽYBŲ LAIKAS IR VIETA 
Varžybos vykdomos 2023 m. vasario 10 d. (penktadienį), 12.00 val., pramankšta 11.00 val., Alytaus 
sporto ir rekreacijos centro 50 m baseine su „Omega ARES 21“ elektronine laiko fiksavimo sistema, 
Naujoji g. 52, LT – 62381 Alytus. Kontaktinis telefonas 8~698 35949 Viktoras Janavičius. 
 

VARŽYBŲ DALYVIAI 
Varžybos asmeninės, dalyvis gali startuoti trijuose nuotoliuose. Varžybose kviečiami dalyvauti 
Lietuvos sporto mokyklų bei plaukimo klubų sportininkai ir plaukikai iš užsienio. 

Amžiaus grupės: 
 I amžiaus grupė – sportininkai, gimę 2013–2014 m. 
 II amžiaus grupė – sportininkai, gimę 2011–2012 m. 

 

VARŽYBŲ PROGRAMA 
 

Varžybos vasario 10 d. (penktadienį) 12.00 val., pramankšta 11.00 val. 
 

1 50 m nugara mergaitės I a.gr.  2 50 m nugara berniukai I a.gr. 
3 100 m nugara mergaitės II a.gr  4 100 m nugara berniukai II a.gr. 
5 50 m krūtine mergaitės I a.gr.  6 50 m krūtine berniukai I a.gr. 
7 100 m krūtine mergaitės II a.gr  8 100 m krūtine berniukai II a.gr. 
9 50 m peteliške mergaitės I–II a.gr.  10 50 m peteliške berniukai I–II a.gr. 

11 50 m l/st mergaitės I a.gr.  12 50 m l/st berniukai I a.gr. 
13 100 m l/st mergaitės II a.gr.  14 100 m l/st berniukai II a.gr. 

 

PARAIŠKOS 
Paraiškos pateikiamos iki 2023 m. vasario 3 d. 23.59 val, el. paštu gintasbar@gmail.com 

- naudojant Entry Editor programą,  
- naudojantis swimrankings.net online sistema, atsiunčiant sistemos sugeneruotą failą „entries by 

athlete“.  
Pakeitimai galimi tik į tą patį nuotolį iki vasario 9 d. 15.00 val. Jokie kiti pakeitimai nebus priimami. 
 

APDOVANOJIMAS 
Rungčių nugalėtojai kiekvienoje amžiaus grupėje ir rungtyje apdovanojami atitinkamo laipsnio 
medaliais, diplomais ir taurėmis o prizininkai kiekvienoje amžiaus grupėje ir rungtyje apdovanojami 
atitinkamo laipsnio medaliais ir diplomais, dalyviai užėmę IV – VI vietas apdovanojami diplomais.  
 

FINANSAVIMAS 
Varžybų vykdymo išlaidas apmoka VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centras (bazė), plaukimo klubas 
„Koralis“ (taurės, medaliai, diplomai ir teisėjavimas). Atvykstančių komandų išlaidas apmoka 
siunčianti organizacija arba patys dalyviai. Varžybų dalyvio mokestis – 10 €. Mokestis turi būti 



sumokėtas pagal šiuos rekvizitus iki vasario 9 d.: Plaukimo sporto ir rekreacijos klubas Koralis, 
sąskaitos Nr. LT35 7300 0100 9334 6794 Swedbank. Dalyvio mokestis sumokamas už visus 
dalyvius, įtrauktus į pradmės protokolą. 
 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
Atviros Alytaus miesto vaikų plaukimo žiemos pirmenybės 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. 
Varžybos vykdomos laikantis galiojančių Lietuvos Respublikos nutarimų dėl Covid-19 pandemijos 
valdymo.  
 
 
 
 
 
 Varžybų vyr. teisėjas     Viktoras Janavičius 


