
                                                                                           TVIRTINU: 

              Plaukimo mokyklos “Delfinas 

              direktorius V. Belovas 

                                                                                           2016 m. __________ d. įsakymu Nr. BV 

 

ŠIAULIŲ MIESTO PLAUKIMO ŽIEMOS PIRMENYBĖS, 

„Į NAUJUOSIUS METUS” 
 

 

 

N U O S T AT A I 
 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

- organizuoti ir vykdyti plaukimo varžybas;  

- kelti sportinį meistriškumą; 

- populiarinti plaukimo sportą moksleivių tarpe. 

 

II. VIETA IR LAIKAS 
 

      Varžybos vyks  2016 m. gruodžio 22-23 d. plaukimo mokyklos „Delfinas“ baseine Ežero g. 11a. 

- 2016 m. gruodžio 22 d. varžybų pradžia 16.00 val. (pramankšta 15.00 val.) 

-     2016 m. gruodžio 23 d. varžybų pradžia 16.00 val. (pramankšta 15.00 val.) 

 

III. DALYVIAI 
 

 Varžybų dalyviai: 

I amžiaus gr. – 2005-2006 metų gimimo mergaitės ir berniukai; 

II amžiaus gr. – 2004 metų gimimo ir vyr. mergaitės ir berniukai; 

 

IV. PROGRAMA 
 

 Dalyvis per dieną gali startuoti dviejuose nuotoliuose. 
 

 2016 m. gruodžio 22 d. (ketvirtadienis)  2016 m. gruodžio 23 d. (penktadienis) 
1. 200 m l. stiliumi  mergaitės 15. 400 m l. stiliumi mergaitės 

2. 200 m l. stiliumi  berniukai 16. 400 m l. stiliumi berniukai 

3. 50 m krūtine  mergaitės 17. 100 m nugara  mergaitės 

4. 50 m krūtine  berniukai 18. 100 m nugara  berniukai 

5. 100 m peteliške  mergaitės 19. 200 m kompl.pl.  mergaitės 

6. 100 m peteliške  berniukai 20. 200 m kompl.pl.  berniukai 

7. 50 m nugara  mergaitės 21. 200 m peteliške  mergaitės 

8. 50 m nugara  berniukai 22. 200 m peteliške  berniukai 

9. 200 m krūtine  mergaitės 23. 100 m l. stiliumi  mergaitės 

10. 200 m krūtine  berniukai 24. 100 m l. stiliumi  berniukai 

11. 50 m l. stiliumi  mergaitės 25. 50 m peteliške  mergaitės 

12. 50 m l. stiliumi  berniukai 26. 50 m peteliške  berniukai 

13. 200 m nugara  mergaitės 27. 100 m krūtine  mergaitės 

14. 200 m nugara  berniukai 28. 100 m krūtine  berniukai 

 

 

 

 



V. PARAIŠKŲ PATEIKIMAS 
 

       Techninės paraiškos pateikiamos iki 2016 m. gruodžio 16 d. el. paštu jolitam@splius.lt. 

Paraiškos, pateiktos vėliau nebus priimamos.  

     Paskutiniai pirmos varžybų dienos pakeitimai galimi iki 2016 m. gruodžio 22 d. 10.00 val., 

antros varžybų dienos pakeitimai galimi iki 2016 m. gruodžio 23 d. 10.00 val. 

 

V. APDOVANOJIMAS 
 

           Dalyviai, užėmę 1-3 vietas, kiekviename nuotolyje pagal amžiaus grupes, 

apdovanojami diplomais ir medaliais.  

             

2016 m. gruodžio 22 d. prieš varžybas vyks Kalėdų senelio apsilankymas. 

 

mailto:jolitam@splius.lt

