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ŠIAULIŲ PLAUKIMO CENTRO „DELFINAS“  VAIKŲ PAVASARIO PLAUKIMO 

PIRMENYBĖS 
 

N U O S T A T A I 
 

 

I.  TIKSLAS  IR  UŽDAVINIAI 

 

- nustatyti geriausius plaukikus kiekvienoje amžiaus grupėje; 

- siekti masiškumo ir meistriškumo plaukimo srityje; 

- populiarinti plaukimo sporto šaką Šiaulių mieste. 

 

II. VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI 

 

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

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

 

III. VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS 

 

Varžybos vyks 2020 m. kovo 18 d. (trečiadienį) plaukimo centro “Delfinas” 25 m ilgio 

baseine Ežero g. 11a, Šiauliai.  Pramankšta - 13.00 val., varžybų pradžia - 14.00 val.  

 

IV. DALYVIAI 

 

Varžybose dalyvauja plaukimo centro „Delfinas“ sportininkai, pagal amžiaus grupes: 

I amžiaus grupė 2008 metų mergaitės ir berniukai 

II amžiaus grupė 2009 metų mergaitės ir berniukai 

III amžiaus grupė 2010 metų mergaitės ir berniukai 

IV amžiaus grupė 2011 metų mergaitės ir berniukai 

V amžiaus grupė 2012 metų mergaitės ir berniukai 

Varžybos asmeninės. Dalyvis gali plaukti vieną nuotolį. 

 

V. PROGRAMA 

 

1. 200 m laisvuoju stiliumi mergaitės ir berniukai I ir II amž. gr. 

2. 50 m nugara  mergaitės ir berniukai III, IV ir V amž. gr. 

3. 100 m nugara                                   mergaitės ir berniukai I ir II amž. gr. 

4. 50 m krūtine mergaitės ir berniukai III, IV ir V amž. gr. 

5. 100 m krūtine                                     mergaitės ir berniukai I ir II amž. gr. 

6. 50 m peteliške mergaitės ir berniukai III, IV ir V amž. gr. 

7. 100 m peteliške mergaitės ir berniukai I ir II amž. gr. 

8. 50 m laisvuoju stiliumi mergaitės ir berniukai III, IV ir V amž. gr. 

9. 100 m kompl. pl. mergaitės ir berniukai I - V amž. gr. 

 

VI. APDOVANOJIMAS 

 

  Nugalėtojai ir prizininkai, pagal amžiaus grupes, apdovanojami medaliais ir diplomais.  

 

 

 



VII. PARAIŠKŲ PATEIKIMAS 

 

      Techninės paraiškos pateikiamos iki 2020 m. kovo 12 d. 15.00 val.  

 

 

VIII. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

Varžybos vykdomos pagal FINA taisykles, galioja vieno starto taisyklė. Varžybos yra viešas 

renginys, kuriame gali būti filmuojama ir fotografuojama. 

Varžybų vyr. teisėjas - Robertas Šuipis, vyr. sekretorė - Jolita Armonavičienė. 

 

 


