
 PATVIRTINTA: 

Plaukimo mokyklos „Delfinas“ direktoriaus 

2018 m. kovo 12 d.  įsakymu Nr. BV- 67 

       

 

TARPTAUTINĖS PLAUKIMO VARŽYBOS 

„VAIKŲ  PLAUKIMO  FIESTA - 2018“ 
 

N U O S T A T A I 
 

I. VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI 
 

1. Varžybas organizuoja ir vykdo Šiaulių plaukimo mokykla “Delfinas”, adresu 

Ežero g. 11a, 77147 Šiauliai. Tel./ faks. 8 (41) 52 05 08, El. paštas delfinas@splius.lt arba 

jolitam@splius.lt  
 

II. VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS 
 

2. Varžybos vykdomos 2018 m. balandžio 13 - 14 d. Šiaulių plaukimo mokyklos 

“Delfinas” 25 m ilgio baseine Ežero g. 11a, Šiauliai. 
 

III. VARŽYBŲ PROGRAMA 
 

2018 m. balandžio 13 d. 15.00 val. (14.00 val. pramankšta) 
 

1.  100 m l. stiliumi  mergaitės 

2.  100 m l. stiliumi  berniukai 

3.  50 m krūtine  mergaitės 

4.  50 m krūtine  berniukai 

5.  100 m nugara  mergaitės 

6.  100 m nugara  berniukai 

7.  50 m peteliške  mergaitės 

8.  50 m peteliške  berniukai 

9.  100 m kompl. pl.  mergaitės 

10.  100 m kompl. pl.  berniukai 

11.  4 x 50 m l. stiliumi  mergaitės 

12.  4 x 50 m l. stiliumi  berniukai 
 

2018 m. balandžio 14 d. 10.00 val. (9.00 val. pramankšta) 
 

13.  50 m l. stiliumi  mergaitės 

14.  50 m l. stiliumi  berniukai 

15.  100 m krūtine  mergaitės 

16.  100 m krūtine  berniukai 

17.  50 m nugara  mergaitės 

18.  50 m nugara  berniukai 

19.  100 m peteliške  mergaitės 

20.  100 m peteliške  berniukai 

21.  4 x 50 m kombinuotai  mergaitės 

22.  4 x 50 m kombinuotai  berniukai 
 

 



IV. DALYVIAI 
 

3. Varžybose dalyvauja 2008 m. gim. ir jaun. mergaitės bei 2007 m. gim. ir jaun. 

berniukai  

4. Komandos sudėtis: 6 mergaitės ir 6 berniukai.  

5. Dalyvis per dieną gali startuoti dviejuose nuotoliuose ir estafetėje. 
 

V. PARAIŠKŲ PATEIKIMAS 
 

6. Apie dalyvavimą varžybose prašome pranešti iki 2018 m. balandžio 3 d. Gavę 

pranešimą apie dalyvavimą atsiųsime kvietimą techninei paraiškai pildyti. 

7. Techninės paraiškos pateikiamos iki 2018 m.  balandžio 9 d. 15.00 val. 

8. Pakeitimai galimi iki 2018 m. balandžio 12 d. 14.00 val. Vėliau pakeitimai 

nepriimami. 

9. Paraiškos pateikiamos naudojant programą „Entry Editor“. 

10. Užpildytos paraiškos pateikiamos tik el. paštu jolitam@splius.lt. Paraiška laikoma 

priimta jeigu gavote atsakymą. 

11. Kiekvienas sportininkas privalo turėti gydytojo leidimą dalyvauti varžybose. Už 

tokio leidimo buvimą atsakingas dalyvaujančios komandos vadovas. 

 

VI. APDOVANOJIMAS 
 

12. Varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami medaliais ir diplomais.  

13. Daugiausia taškų surinkusi komanda apdovanojama taure. Komandiniai taškai: I 

vieta - 15 tšk., II vieta – 12 tšk., III vieta – 9 tšk., IV vieta - 7 tšk., V vieta - 6 tšk., … X vieta– 

1 tšk. Estafečių taškai dvigubinami.  

  14. Komandoms surinkus vienodai taškų, pirmenybė teikiama, komandai, kurios 

dalyviai užėmė daugiau pirmų, antrų ar sekančių vietų.  

   

VII. FINANSINĖS SĄLYGOS 
 

15. Varžybų mokestis vienam dalyviui - 4,00 €. Šiaulių plaukimo mokyklos 

„Delfinas“ dalyviai - dalyvio mokesčio nemoka. 

16. Dalyvavimo varžybose išlaidas apmoka siunčianti organizacija arba patys 

dalyviai. 
 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

17. Tarptautinės plaukimo varžybos yra viešas renginys, kuriame gali būti 

filmuojama ir fotografuojama. Filmuota ar fotografuota medžiaga yra platinama 

žiniasklaidoje ar internete. 

18. Komandų vadovai atsako: 

 18.1. už savalaikį dokumentų pateikimą; 

 18.2. už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu; 

 18.3. už tinkamą dalyvių elgesį varžybų ir laisvalaikio metu. 

19. Komanda, pateikdama paraišką, patvirtina, kad su šiais nuostatais susipažino ir 

jų laikysis. 

20. Organizatoriai pasilieka teisę, esant reikalui, keisti varžybų datą, laiką ar 

programą. 

mailto:jolitam@splius.lt


 

      

INTERNATIONAL SWIMMING COMPETITION 

„CHILDREN SWIMMING FIESTA - 2018“ 
 

INVITATION 
 

I. ORGANIZATION 
 

1. The swimming competition is organized and administrated by Siauliai swimming 

school „Delfinas”, Ezero str. 11a, LT-77147 Siauliai, Lithuania. Phone/fax 8 (41) 52 05 08.   

E-mail delfinas@splius.lt or jolitam@splius.lt  
 

II. DATE AND LOCATION 
 

2. International swimming competition „Children swimming fiesta - 2018“ will take 

place in 25 m 6-lane swimming pool (Ezero str. 11a, LT-77147 Siauliai, Lithuania) on 13th 

and 14th of April 2018.  
 

III. COMPETITION PROGRAM 
 

13th of April 2018, start 15:00 (warm up 14:00) 
 

 

 

14th of April 2018, start 10:00 (warm up 9:00) 
 

13.  50 m Freestyle girls 

14.  50 m Freestyle boys 

15.  100 m Breaststroke girls 

16.  100 m Breaststroke boys 

17.  50 m Backstroke girls 

18.  50 m Backstroke boys 

19.  100 m Butterfly  girls 

20.  100 m Butterfly  boys 

21.  4 x 50 m Medley girls 

22.  4 x 50 m Medley boys 

 

 

 

1.  100 m Freestyle girls 

2.  100 m Freestyle boys 

3.  50 m Breaststroke girls 

4.  50 m Breaststroke boys 

5.  100 m Backstroke girls 

6.  100 m Backstroke boys 

7.  50 m Butterfly  girls 

8.  50 m Butterfly  boys 

9.  100 m Medley     girls 

10.  100 m Medley boys 

11.  4 x 50 m Freestyle  girls 

12.  4 x 50 m Freestyle  boys 



IV. PARTICIPANTS 
 

3. Girls born in 2008 and younger, boys born in 2007 and younger are invited to 

participate in the competition.  

4. Team composition: 6 girls and 6 boys. 

5. Each participant in one day may take place in no more than 2 events and relay.  
  

V. ENTRIES 
 

6. Please inform us about your participation in the competition until 3rd of April 

2018. 

7. Technical entries must be received by 9th of April 2018.  

8. Last corrections can be made until 14:00 of 12th April 2018.  

9. Entry form must be filled by using  program „Entry Editor“. 

10. Entries must be send to e-mail: jolitam@splius.lt Entry is accepted after you get 

the answer.  

11. Head of each team is responsible for health status of the team. 

 

VI. PRIZES AND MEDALS 
 

12. 1st, 2nd and 3rd place winners in every event and three best teams in relay will be 

awarded with medals. 

13. Best team will be awarded with a cup. Team points: 1st place – 15 pt., 2nd – 12 pt., 

3rd – 9 pt., 4th – 7 pt., 5th – 6 pt.,....,10th – 1 pt. In relay points are double. 
 

VII. ENTRY FEE 
 

14. Entry fee for each swimmer - 4,00 €.  

15. All the expences are covered by competitors or sending organisation.  

 

VIII. FINAL TERMS 

 

16. International swimming competition „Children swimming fiesta - 2018“ is a 

public event, where videos and photos might be taken. The filmed and photographed 

material may be published in the media and online. 

17. The team leaders are responsible for:  

17.1. following the deadlines;  

17.2. the participants’ safety during the arrival/departure and the competition;  

17.3. proper behaviour of their athletes during the competition and the free time. 

18. By submitting application form participants agree to the Terms and Conditions of 

the Event. 

19. Changes in the program are possible due to technical or organizational problems. 

 

 
 

mailto:jolitam@splius.lt

