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TARPTAUTINĖS PLAUKIMO VARŽYBOS
„A. DAMBRAUSKO TAURĖ – 2016“

Šiaulių plaukimo mokyklos treneris Apolinaras Dambrauskas per
trisdešimt devynerius darbo metus paruošė du tarptautinės klasės sporto
meistrus, 16 sporto meistrų, 25 kandidatus, per 700 atskyrininkų. 1975 metais
jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio trenerio vardas.
I. VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI
Varžybas organizuoja ir vykdo Šiaulių plaukimo mokykla “Delfinas”, Ežero g. 11a,
77147 Šiauliai. Tel./ faks. (8 41) 520508, (8 41) 399905. El. paštas delfinas@splius.lt arba
jolitam@splius.lt
II. VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS
Tarptautinės plaukimo varžybos „A. Dambrausko taurė – 2016“ vykdomos 2016 m.
spalio 21-22 d. Šiaulių plaukimo mokyklos “Delfinas” 25 m ilgio baseine Ežero g. 11a,
Šiauliai.
III. VARŽYBŲ PROGRAMA
2016 m. spalio 21 d. 15.00 val. (14.00 val. pramankšta)
1. 100 m kompl. pl. - merginos
2. 100 m kompl. pl. - vaikinai
3. 4 x 50 m l. stiliumi - merginos
4. 4 x 50 m l. stiliumi - vaikinai
2016 m. spalio 22 d. 10.00 val. (9.00 val. pramankšta)
5. 50 m peteliške - merginos
6. 50 m peteliške - vaikinai
7. 50 m nugara - merginos
8. 50 m nugara - vaikinai
9. 50 m krūtine - merginos
10. 50 m krūtine - vaikinai
11. 50 m l. stiliumi - merginos
12. 50 m l. stiliumi - vaikinai
13. 4 x 50 m kombinuotai - merginos
14. 4 x 50 m kombinuotai - vaikinai

IV. DALYVIAI
Varžybose dalyvauja merginos ir vaikinai gimę 2000 m. ir jaunesni. Komandos
sudėtis: 4 merginos ir 4 vaikinai.
Pirmąją varžybų dieną dalyviai plaukia 100 m kompl. pl. ir gali dalyvauti estafetėje.
Antrąją varžybų dieną varžybų dalyviai gali plaukti dvi rungtis ir dalyvauti estafetėje.
V. PARAIŠKŲ PATEIKIMAS
Apie dalyvavimą varžybose prašome pranešti iki 2016 m. spalio 3 d.
Techninės paraiškos pateikiamos iki 2016 m. spalio 17 d. 17.00 val. Paraiškos
pateikiamos el. paštu jolitam@splius.lt.
Pakeitimai galimi iki 2016 m. spalio 20 d. 14.00 val. Po šio laiko jokie pakeitimai
nepriimami.
Paraiškos pateikiamos naudojant programą „Entry Editor“.
Paraiška laikoma priimta jeigu gavote atsakymą.

VI. APDOVANOJIMAS
Varžybų nugalėtojai apdovanojami medaliais, diplomais ir piniginiu 10 Eur. prizu.
Varžybų prizininkai apdovanojami medaliais ir diplomais.
Geriausi varžybų plaukikai - 6 merginos ir 6 vaikinai - surinkę daugiausiai taškų,
pagal FINA taškų skaičiavimo lentelę, sumuojant 100 m kompl. pl. ir geriausio antros
dienos 50 m plaukimo reitingo taškus, apdovanojami piniginiais prizais: I vieta – 30 Eur.,
II vieta – 25 Eur., III vieta – 20 Eur., IV vieta – 15 Eur., V vieta – 10 Eur., VI vieta – 5 Eur.
Daugiausia taškų surinkusi komanda apdovanojama A. Dambrausko taure.
Komandiniai taškai: I vieta - 6 tšk., II vieta – 5 tšk., III vieta – 4 tšk. ,… VI vieta– 1 tšk.
Estafečių taškai dvigubinami.
VII. FINANSINĖS SĄLYGOS
Varžybų dalyvio mokestis - 3 Eur.
Dalyvavimo varžybose išlaidas apmoka siunčianti organizacija arba patys dalyviai.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
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 dalyvauti varžybose. Už
tokio leidimo buvimą atsakingas dalyvaujančios komandos vadovas.

