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ŠIAULIŲ MIESTO PLAUKIMO ČEMPIONATAS
NUOSTATAI
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
- nustatyti stipriausius Šiaulių m. sportininkus;
- kelti sportinį meistriškumą;
- populiarinti plaukimo sportą;
VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI
Varžybas organizuoja ir vykdo Šiaulių plaukimo mokykla “Delfinas”, Ežero g. 11a,
77147 Šiauliai. Tel./ faks. 8 (41) 52 05 08. El. paštas delfinas@splius.lt arba jolitam@splius.lt
VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS
Šiaulių miesto plaukimo čempionatas vykdomas 2016 m. birželio 15-16 d. Šiaulių
plaukimo mokyklos “Delfinas” 25 m ilgio baseine Ežero g. 11a, Šiauliai.
VARŽYBŲ PROGRAMA
2016 m. birželio 15 d. 14.00 val. (13.15 val. pramankšta)
1. 200 laisvuoju st. - merginos
2. 200 laisvuoju st. - vaikinai
3. 100 m krūtine - merginos
4. 100 m krūtine – vaikinai
5. 100 m peteliške - merginos
6. 100 m peteliške - vaikinai
7. 200 m nugara - merginos
8. 200 m nugara - vaikinai
9. 400 m kompl. pl. - merginos
10. 400 m kompl. pl. - vaikinai
11. 50 m laisvuoju st. - merginos
12. 50 m laisvuoju st. - vaikinai
13. 4x50m kombinuotai – mišri sudėtis (2 merginos ir 2 vaikinai)
2016 m. birželio 16 d. 14.00 val. (13.00 val. pramankšta)
14. 400 laisvuoju st. - merginos
15. 400 laisvuoju st. - vaikinai
16. 100 m nugara - merginos
17. 100 m nugara - vaikinai
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200 m krūtine - merginos
200 m krūtine - vaikinai
200 m peteliške - merginos
200 m peteliške - vaikinai
100 laisvuoju st. - merginos
100 laisvuoju st. - vaikinai
200 m kompl. pl. - merginos
200 m kompl. pl. - vaikinai
4x50m laisvuoju st. – mišri sudėtis (2 merginos ir 2 vaikinai)
DALYVIAI

Varžybose dalyvauja:
I amžiaus grupė - 2006 m. gim. ir vyr. merginos ir vaikinai;
II amžiaus grupė - 2007 m. gim. ir jaun. mergaitės ir berniukai.
Varžybos asmeninės, dalyvis per dieną gali startuoti dviejuose nuotoliuose.
PARAIŠKŲ PATEIKIMAS
Techninės paraiškos pateikiamos iki 2016 m. birželio 9 d. 17.00 val.
Pakeitimai galimi iki 2016 m. birželio 14 d. 14.00 val.
Paraiškos pateikiamos el. paštu jolitam@splius.lt.
Paraiška laikoma priimta jeigu gavote atsakymą.
APDOVANOJIMAS
Varžybų nugalėtojai ir prizininkai, pagal amžiaus grupes, apdovanojami medaliais ir
diplomais.

