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TARPTAUTINIŲ PLAUKIMO VARŽYBŲ „NAUJŲJŲ METŲ LINK“ 

 

N U O S T A T A I 

 

   

TIKSLAS  IR  UŽDAVINIAI 

 - populiarinti plaukimo sportą; 

 - skatinti tobulėti, siekiant aukštų plaukimo rezultatų; 

 - kelti sportinį meistriškumą; 

 - palaikyti draugiškus ryšius su kitų miestų, šalių plaukikais. 
 

 

 

VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS 

Varžybos vyks 2018 m. lapkričio 30 d. - gruodžio 1 d. Šiaulių plaukimo centras “Delfinas” 

baseine (25 m ilgio, 6 takeliai, adresas: Ežero g. 11a, Šiauliai). 
 

 

 

VARŽYBŲ DALYVIAI IR PROGRAMA 

Varžybos asmeninės. Varžybose kviečiami dalyvauti visų Lietuvos plaukimo mokyklų 

komandos ir svečiai iš Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Rusijos, Lenkijos.  

 

Varžybų dalyviai:        2003 - 2006 m. gim.  mergaitės ir berniukai 
 

Dalyvis per dieną gali plaukti 2 nuotoliuose. Galioja vieno starto taisyklė.  

 
 2018 m. lapkričio 30 d. (penktadienis)  

Pramankšta             14.00 val.  

Varžybų pradžia     15.00 val.  

 2018 m. gruodžio 1 d. (šeštadienis) 

Pramankšta             9.00 val.  

Varžybų pradžia     10.00 val. 

1. 200 laisvuoju stiliumi                      mergaitės 11. 400 laisvuoju stiliumi             mergaitės 

2. 200 laisvuoju stiliumi                        berniukai 12. 400 laisvuoju stiliumi                       berniukai 

3. 100 m krūtine                                    mergaitės 13. 100 m nugara                                    mergaitės 

4. 100 m krūtine                                    berniukai 14. 100 m nugara                                    berniukai 

5. 100 m peteliške                                 mergaitės 15. 200 m krūtine                                    mergaitės 

6. 100 m peteliške                                 berniukai 16. 200 m krūtine                                    berniukai 

7. 200 m nugara                                    mergaitės 17. 100 laisvuoju stiliumi                  mergaitės 

8. 200 m nugara                                     berniukai 18. 100 laisvuoju stiliumi                        berniukai 

9. 100 m kompl. pl.                               mergaitės 19. 200 m kompl. pl.                               mergaitės 

10. 100 m kompl. pl.                                berniukai 20. 200 m kompl. pl.                               berniukai 

 

 

APDOVANOJIMAS 

 Nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami medaliais ir diplomais. Geriausi varžybų 

plaukikai (3 berniukai ir 3 mergaitės), varžybose pasiekę aukščiausius rezultatus, pagal FINA taškų 

skaičiavimo lentelę, susumavus dviejų rungčių reitingo taškus, apdovanojami prizais. Surinkus 

vienodą reitingo taškų sumą geriausi sportininkai nustatomi skaičiuojant iškovotų medalių skaičių ir 

jų vietas. 

 Sportininkas, neatvykęs į apdovanojimo ceremoniją, netenka teisės į prizą. 

 

 

 



PARAIŠKŲ PATEIKIMAS 

  Apie dalyvavimą (dalyvių skaičių) prašome pranešti iki 2018 m. lapkričio 19 d. 14.00 val. 

el. paštu jolitam@splius.lt Kvietimas bus atsiųstas gavus atsakymą, dėl dalyvavimo.  

  Paraiškos pateikiamos naudojant programą „Entry Editor“  iki 2018 m. lapkričio 26 d. 

17.00 val. el. paštu jolitam@splius.lt. Paraiškos, pateiktos vėliau nebus priimamos. Paskutiniai 

pakeitimai galimi iki 2018 m. lapkričio 29 d. 14.00 val. 

  Dalyvių skaičiui viršijus 300, organizatoriai pasilieka teisę nepatenkinti visų paraiškų ar 

keisti varžybų formatą. 

  Lietuvos komandos, kurios sudėtyje daugiau kaip 10 sportininkų, kartu su technine paraiška 

prašome pateikti savo teisėjo kandidatūrą. Varžybų organizatoriai pasilieka teisę pranešti apie Jūsų 

deleguoto teisėjo reikalingumą iš anksto. 

  Kiekvienas sportininkas privalo turėti galiojančią sveikatos pažymą, kuri būtų galiojanti ir 

patvirtintų, kad sportininkas yra sveikas bei gali dalyvauti varžybose. Už tokio leidimo buvimą 

atsakingas dalyvaujančios komandos vadovas/asmuo atsakingas už pateiktus tam tikros komandos 

dalyvius. 
 

 

VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI 

Varžybas organizuoja ir vykdo Šiaulių plaukimo centras “Delfinas”, Ežero g. 11a, 77147 

Šiauliai. Tel./ faks. 8 (41) 52 05 08. El. paštas delfinas@splius.lt arba       jolitam@splius.lt   

Varžybų vyr. teisėjas Kęstutis Jankevičius, vyr. sekretorė Jolita Armonavičienė. 
 

 

FINANSINĖS SĄLYGOS 

Varžybų dalyvio mokestis - 6 Eur.  

Dalyvavimo varžybose išlaidas apmoka siunčianti organizacija arba patys dalyviai.  

 

 

 

 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 Tarptautinės plaukimo varžybos „Naujųjų metų link“ yra viešas renginys, kuriame gali būti 

filmuojama ir fotografuojama. 

 Filmuota ar fotografuota medžiaga yra platinama žiniasklaidoje ir internete. 

 Komandų vadovai atsako: 

- už savalaikį dokumentų pateikimą; 

- už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu; 

- už tinkamą dalyvių elgesį varžybų ir laisvalaikio metu. 

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

Organizatoriai neatsako už varžybų metu patirtas dalyvių traumas, vagystes. Varžybų metu 

galioja baseino vidaus taisyklės. 

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