
    PATVIRTINTA 

                                                                                        Plaukimo centro „Delfinas“ direktoriaus                                                                                          

                                                                                        2019 m. gruodžio 3  d. įsakymu Nr. BV- 320 

 

ŠIAULIŲ PLAUKIMO CENTRO „DELFINAS“ PLAUKIMO ŽIEMOS  

PIRMENYBĖS „Į NAUJUOSIUS METUS” 

 

N U O S T AT A I 
 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

• Organizuoti ir vykdyti naujametines plaukimo varžybas;  

• Populiarinti plaukimo sportą Šiaulių miste; 

• Išsiaiškinti geriausius plaukikus savo amžiaus grupėje. 

 

II. VIETA IR LAIKAS 
 

 Varžybos vyks 2019 m. gruodžio 12 - 13 d. plaukimo centro „Delfinas“ 25 m baseine Ežero 

g. 11a.  

2019 m. gruodžio 12 d. (ketvirtadienį) varžybų pradžia 14.00 val. (pramankšta 13.30 val.).

 2019 m. gruodžio 13 d. (penktadienį) varžybų pradžia 14.00 val. (pramankšta 13.30 val.).
  

 

III. DALYVIAI 
 

Varžybose dalyvauja mergaitės ir berniukai, pagal amžiaus grupes: 

2019 m. gruodžio 12 d. (ketvirtadienis) 

I amžiaus grupė - 2012 m. gimimo;  

II amžiaus grupė - 2011 m. gimimo;  

III amžiaus grupė - 2010 m. gimimo; 

IV amžiaus grupė - 2009 m. gimimo. 

Dalyvis gali plaukti 1 nuotolį. 

 

2019 m. gruodžio 13 d. (penktadienis) 

I amžiaus grupė -  2008 - 2007 m. gimimo; 

II amžiaus grupė - 2006 m. gimimo ir vyr.; 

III amžiaus grupė - buvę Šiaulių plaukimo centro „Delfinas“ sportininkai. 

Dalyvis gali plaukti 2 nuotolius. 
 

Varžybos asmeninės. Galioja vieno starto taisyklė. 
 

IV. PROGRAMA 
 

 2019 m. gruodžio 12 d.   2019 m. gruodžio 13 d. 

1.  25 m l. stiliumi  (mergaitės, berniukai)  1.  400 l. stiliumi           (mergaitės, berniukai) 

2.  25 m nugara      (mergaitės, berniukai)  2.  100 m nugara          (mergaitės, berniukai)               

3.  50 m l. stiliumi  (mergaitės, berniukai)  3.  100 l. stiliumi           (mergaitės, berniukai) 

4.  50 m krūtine      (mergaitės, berniukai)  4.  100 m peteliške       (mergaitės, berniukai)            

5.  50 m nugara      (mergaitės, berniukai)  5.  100 m krūtine          (mergaitės, berniukai)              

6.  50 m peteliške   (mergaitės, berniukai)  6.  50 m l. stiliumi        (mergaitės, berniukai) 

   7.  200 m kompl. pl.     (mergaitės, berniukai)       
 



 

V. PARAIŠKŲ PATEIKIMAS 

 
 

       Techninės paraiškos pateikiamos iki 2019 m. gruodžio 9 d. 12.00 val. Paraiškos, pateiktos 

vėliau nebus priimamos. Pakeitimai galimi iki 2019 m. gruodžio 12 d. 12.00 val.  

 

V. APDOVANOJIMAS 

 
 

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

diplomais ir medaliais.  

            2019 m. gruodžio 12 d. baseine apsilankys Kalėdų Senelis. 

 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 Plaukimo varžybos yra viešas renginys, kuriame gali būti filmuojama ir fotografuojama. 

 Filmuota ar fotografuota medžiaga yra platinama žiniasklaidoje ir internete. 

Varžybų metu galioja baseino vidaus taisyklės. 

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

 


