
1. VIETA, LAIKAS, ORGANIZATORIAI

2. PROGRAMA

Atviras Lietuvos veteranų plaukimo čempionatas vykdomas „Girstučio“ 50 m baseine, Kovo 11-osios g. 26,  
Kaune 2023 m. gegužės 13–14 d.
Varžybų pradžia:
gegužės 13 d. – dalyvių registracija 15.30–16.00 val. | pramankšta 16.00–17.00 val. | startas 17 val.
gegužės 14 d. – pramankšta 10.00–11.00 val. | startas 11.00 val.
Varžybas vykdo Lietuvos plaukimo federacija ir VšĮ Aukštaitijos plaukimo-triatlono akademija.
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1 DIENA – Gegužės 13 (Šeštadienis)

Varžybų pradžia 11:00Apšilimas 10:00-11:00 

II DALIS
Varžybų pradžia 17:00Apšilimas 16:00-17:00

50 m nugara (mot. / vyr.)1, 2
100 m l. stiliumi (mot. / vyr.)3, 4
50 m peteliške (mot. / vyr.)5, 6

100 m krūtine (mot. / vyr.)7, 8

200 m kompleksiniu būdu (mot. / vyr.)9, 10

200 m nugara (mot. / vyr.)11, 12

200 m peteliške (mot. / vyr.)13, 14

400 m l. stiliumi (mot.) / Apdovanojimai (TOP3)15

400 m l. stiliumi (vyr.) / Apdovanojimai (TOP3)16

4 x 50 m kompleksiniu. b. (mot. / vyr. / mix)17, 18, 19

Apdovanojimai (400 m l. st., 4 x 50 kompleksiniu b.)

I DALIS

2 DIENA – Gegužės 14 (Sekmadienis)

50 m l. stiliumi (mot. / vyr. su negalia) 20, 21
50 m l. stiliumi (mot. / vyr.)22, 23
100 m peteliške (mot. / vyr.)24, 25

50 m krūtine (mot. / vyr.)26, 27

100 m nugara (mot. / vyr.)28, 29

200 m l. stiliumi (mot. / vyr.) / Apdovanojimai (TOP3)30, 31

200 m krūtine (mot. / vyr.) / Apdovanojimai (TOP3)32, 33

4 x 50 l. stiliumi (mot. / vyr. / mix)34, 35, 36

Apdovanojimai (200 m l. stiliumi, 200 m krūtine)

Apdovanojimai (4 x 50 l. stiliumi)

Apdovanojimai (Geriausi plaukikai, TOP10)

3. DALYVIAI
Varžybos asmeninės. Varžybose gali dalyvauti 25 m. amžiaus ir vyresni sportininkai, Lietuvos ir užsienio šalių 
piliečiai ir sumokėję dalyvavimo mokestį.
Varžybų dalyviai asmeniškai atsako už savo sveikatą ir gyvybę varžybų metu ir tai patvirtina pasirašydami 
protokole registruodamiesi.
Individualiose rungtyse dalyviai skirstomi į amžiaus kategorijas pagal „World Aquatics“ priimtas veteranams 
taisykles (25–29 m., 30–34 m., 35–39 m., 40–44 m., 45–49 m., 50–54 m. ir t. t.). Atitinkamai kategorijai 
sportininkai priskiriami pagal tai, kiek metų turės 2023 m. gruodžio 31 d.
Estafetiniuose plaukimuose klubų komandos startuoja šiose amžiaus kategorijose: 100–119 m., 120–159 m., 
160–199 m., 200–239 m., 240–279 m., 280–319 m.
Dalyvis gali dalyvauti neribotą nuotolių skaičių ir estafetėse.  
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4. VARŽYBŲ EIGA
Varžybos vykdomos pagal „World Aquatics“ taisykles plaukikų kategorijai „Masters“. 
Varžybų rezultatai fiksuojami „OMEGA Quantum“ laiko fiksavimo sistema.
Varžybos asmeninės. 
Varžybose vykdomi tik finaliniai plaukimai.
Visos rungtys vykdomos pradedant nuo silpniausių plaukimų iki stipriausių.
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5. SKUNDAI IR PROTESTAI
Protestai yra galimi, jei nesilaikoma varžybų taisyklių ir nuostatų, jei kitos sąlygos kelia pavojų varžyboms ir 
sportininkams, tačiau ne prieš pažeidimo faktą. 
Protestai pateikiami raštu, kartu su 100 EUR užstatu. 
Protestus svarsto Arbitras pagal „World Aquatics“ taisykles. 
Protestą patenkinus, užstatas yra gražinamas.
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6. NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS
Individualiose rungtyse medaliais apdovanojami trys geriausi vyrai ir moterys surinkę daugiausiai taškų pagal 
„DSV Master Performance Table 2022“, neatsižvelgiant į amžiaus grupes.
Estafetinių plaukimų čempionai apdovanojami medaliais, atsižvelgiant į amžiaus grupes.
Už pagerintą Lietuvos veteranų rekordą amžiaus grupėje įteikiamas specialus prizas.
Kiekvienam varžybų dalyviui įteikiamas dalyvio medalis.
Dešimt absoliučiai geriausių plaukikų, skaičiuojant 3-jų geriausių startų taškų sumą pagal „DSV Master 
Performance Table 2022“, apdovanojami specialiais prizais.
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7. PARAIŠKŲ PATEIKIMAS
Techninės varžybų dalyvių paraiškos pateikiamos iki 2023 m. gegužės 5 d. varžybų vyr. sekretorei el. paštu: 
ltuswimmasters22@gmail.com (paraiškų pavyzdys pateiktas 1 priede). Komandos didesnės nei 5 žmonės 
paraišką pateikia naudojant programą „Entry Editor“. Paraiška laikoma priimta, jeigu gavote atsakymą.
Pakeitimai galimi iki gegužės 12 d. 15 val.
Po gegužės 12 d. 15 val. jokie pakeitimai dalyvių sąrašuose negalimi.
Estafečių paraiškos pateikiamos iki I ir II varžybų dalių pradžios. 
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8. FINANSINĖS SĄLYGOS
Varžybų dalyvio mokestis – 30 EUR.
Varžybų dalyvio mokestis turi būti sumokėtas iki dalyvių registracijos pabaigos. 
Mokestis už neatvykimą į startą – 5 EUR, estafetėje – 20 EUR.
Dalyvių kelionės, nakvynės, maitinimo išlaidas apmoka siunčianti organizacija arba asmeniškai patys dalyviai. 
Pagrindinių teisėjų nakvynės ir maitinimo išlaidas apmoka Lietuvos plaukimo federacija. 
Dalyvio mokestis gali būti sumokėtas iš anksto pavedimu: 
Gavėjas – Lietuvos plaukimo federacija, 
Sąskaitos Nr. – LT49 7044 0600 0150 1455 
Bankas – AB SEB bankas, Banko kodas – CBVILT2X
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9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Varžybos yra viešas renginys, kuriame gali būti filmuojama ir fotografuojama. 
Filmuota ar fotografuota medžiaga yra platinama žiniasklaidoje ir (ar) internete. 
Dalyvis, komanda, pateikdami paraišką, patvirtina, kad su šiais nuostatais susipažino ir jų laikysis. 
Varžybų dalyviai patys atsako už savo sveikatą ir gyvybę varžybų metu.
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