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TARPTAUTINĖS PLAUKIMO VARŽYBOS 

„VAIKŲ  PLAUKIMO  FIESTA - 2019“ 
 

N U O S T A T A I 
 

 

VARŽYBŲ TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

1. Populiarinti plaukimo sporto šaką Šiaulių mieste; 

2. Palaikyti draugiškus ryšius su Lietuvos ir užsienio plaukikais; 

3. Išsiaiškinti geriausius jaunuosius plaukikus. 

  

VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI 
 

Varžybas organizuoja ir vykdo Šiaulių plaukimo centras “Delfinas”, adresu 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 
 

Varžybos vykdomos 2019 m. balandžio 12 - 13 d. Šiaulių plaukimo centro “Delfinas” 

25 m ilgio baseine Ežero g. 11a, Šiauliai. 
 

 

VARŽYBŲ PROGRAMA 
 

 

 2019 m. balandžio 12 d. (penktadienį) 

Varžybų pramankšta      14.00 val. 

Varžybų pradžia              15.00 val.  

 2019 m. balandžio 13 d. (šeštadienį) 

Varžybų pramankšta      9.00 val. 

 Varžybų pradžia              10.00 val.  

1.  100 m l. stiliumi  mergaitės 13.  50 m l. stiliumi  mergaitės 

2.  100 m l. stiliumi  berniukai 14.  50 m l. stiliumi  berniukai 

3.  50 m krūtine  mergaitės 15.  100 m krūtine  mergaitės 

4.  50 m krūtine  berniukai 16.  100 m krūtine  berniukai 

5.  100 m nugara  mergaitės 17.  50 m nugara  mergaitės 

6.  100 m nugara  berniukai 18.  50 m nugara  berniukai 

7.  50 m peteliške  mergaitės 19.  100 m peteliške  mergaitės 

8.  50 m peteliške  berniukai 20.  100 m peteliške  berniukai 

9.  100 m kompl. pl.  mergaitės 21.  4 x 50 m kombinuotai  mergaitės 

10.  100 m kompl. pl.  berniukai 22.  4 x 50 m kombinuotai  berniukai 

11.  4 x 50 m l. stiliumi  mergaitės    

12.  4 x 50 m l. stiliumi  berniukai    
 



VARŽYBŲ DALYVIAI 
 

Varžybose dalyvauja:  2009 m. gim. ir jaun. mergaitės 

2008 m. gim. ir jaun. berniukai  

Komandos sudėtis: 6 mergaitės ir 6 berniukai.  

Varžybos asmeninės. Dalyvis per dieną gali startuoti dviejuose nuotoliuose ir 

estafetėje. 
 

PARAIŠKŲ PATEIKIMAS 
 

Apie dalyvavimą varžybose prašome pranešti iki 2019 m. kovo 31 d. Gavę pranešimą 

apie dalyvavimą atsiųsime kvietimą techninei paraiškai pildyti. 

Techninės paraiškos pateikiamos iki 2019 m.  balandžio 8 d. 15.00 val. 

Pakeitimai (išbraukimai ar įrašymai į tą pačią vietą) galimi iki 2019 m. balandžio 11 

d. 14.00 val. Vėliau pakeitimai nepriimami. 

Paraiškos pateikiamos naudojant programą „Entry Editor“. 

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

priimta jeigu gavote atsakymą. 

 

NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS 
 

Varžybos vykdomos pagal FINA ir Lietuvos plaukimo federacijos taisykles. 

Rezultatai bus fiksuojami chronometrais. 

Galioja vieno starto taisyklė.  

Varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami medaliais ir diplomais.  

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.  

  Komandoms surinkus vienodai taškų, pirmenybė teikiama, komandai, kurios 

dalyviai užėmė daugiau pirmų, antrų ar sekančių vietų.  

   

FINANSINĖS SĄLYGOS 
 

Varžybų dalyvio mokestis - 6,00 €. Šiaulių plaukimo centro „Delfinas“ dalyviai - 

dalyvio mokesčio nemoka. 

Dalyvavimo varžybose išlaidas apmoka siunčianti organizacija arba patys dalyviai. 
 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

Plaukimo varžybos yra viešas renginys, kuriame gali būti filmuojama ir 

fotografuojama. Filmuota ar fotografuota medžiaga yra platinama žiniasklaidoje ar 

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. 

mailto:jolitam@splius.lt


Kiekvienas sportininkas privalo turėti gydytojo leidimą dalyvauti varžybose. Už 

tokio leidimo buvimą atsakingas dalyvaujančios komandos vadovas. 

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

Varžybų vyr. teisėjas - Robertas Šuipis 

Varžybų sekretorė - Jolita Armonavičienė 


