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JAUNUČIŲ DAILIOJO PLAUKIMO ČEMPIONATAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N U O S T A T A I 
 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

 

Populiarinti dailiojo plaukimo sportą mergaičių tarpe; 

Skatinti mergaites sportuoti ir stiprinti sveikatą; 

Kelti sportinį meistriškumą; 

Išaiškinti pajėgiausias dailiojo plaukimo sportininkes pagal amžiaus grupes. 

 

II. VIETA IR LAIKAS 
 

 
Varžybas organizuoja Lietuvos plaukimo federacija ir Šiaulių miesto plaukimo centras 

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

Varžybos vyks 2018 m. gruodžio 14 - 15 d. 

 

III. VARŽYBŲ DALYVIAI 
 

Varžybose kviečiamos dalyvauti dailiojo plaukimo sportininkės pagal amžiaus grupes:  

I amž. gr. – „Delfiniukas“ 2009 m. ir jaunesnės sportininkės; 

II amž. gr. – 12 m. ir jaunesnės sportininkės; 

III amž. gr. - 13, 14, 15 metų sportininkės; 

IV amž. gr. - JUNIOR (15-18 m. sportininkės). 
  



Kiekviena komanda gali pasirodyti: 

I amžiaus grupė 

Figūros 

 

II amžiaus grupė 

Figūros, pagal FINA 2017-2020 taisykles 100%; 

Laisvoji programa - 2 Solo, 2 Duetai, Grupė, Combi 100%; 

 

III amžiaus grupė 

Figūros, pagal FINA 2017-2020 taisykles 100%; 

Laisvoji programa - 2 Solo, 2 Duetai, Grupė, Combi 100%; 

 

 IV amžiaus grupė 

Figūros, pagal FINA 2017-2020 taisykles 100%; 

Laisvoji programa - 2 Solo, 2 Duetai, Grupė, Combi 100%; 

 

 

IV. VARŽYBŲ PROGRAMA 
 

 
 

2018 m. gruodžio 13 d. Atvykimas. 

2018 m. gruodžio 14 d. (penktadienis) 

12.00 val. Pramankšta 

13.00 val. Privalomoji programa  

2018 m. gruodžio 15 d. (šeštadienis) 

10.00 val. Pramankšta 

11.00 val. Laisvoji programa (combi, grupė, duetas ir solo) 

2018 m. gruodžio 16 d. Išvykimas.  
 

 

V. PARAIŠKŲ PATEIKIMAS 
 

 
Apie dalyvavimą varžybose prašome pranešti iki 2018 m. lapkričio 15 d. Techninės 

paraiškos pateikiamos iki 2018 m. gruodžio 3  d. 12.00 val. el. paštu jolitam@splius.lt arba faksu (8 
41) 52 05 08. Komanda kartu su technine paraiška privalo pateikti savo teisėjo kandidatūrą. 

 

VI. APDOVANOJIMAS 
 

 
I amžiaus grupės varžybų nugalėtojos ir prizininkės privalomojoje programoje (figūros) 

apdovanojamos medaliais ir diplomais (pagal galimybes prizais), IV-VI vietų laimėtojos -  
diplomais. 

II, III amžiaus grupės varžybų nugalėtojos ir prizininkės atskirose amžiaus grupėse 
apdovanojamos medaliais ir diplomais (pagal galimybes prizais). Apdovanojimas vykdomas: Solo, 
duetas ir grupė - 100% privalomoji programa ir 100% laisvoji programa, kombi - 100%. 

IV amžiaus grupės varžybų nugalėtojos ir prizininkės atskirose amžiaus grupėse 
apdovanojamos medaliais ir diplomais (pagal galimybes prizais). Apdovanojimas vykdomas: 
Figūros - 100%, Solo, duetas, grupė ir Combi - laisvojoje programoje 100%. 

 

  

VII. FINANSAVIMO SĄLYGOS 
 

Varžybų dalyvio mokestis - 10 Eurų. 
Dalyvavimo varžybose išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija.  
 



VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

Atviras Lietuvos 2018 m. Lietuvos jaunimo, jaunių ir jaunučių dailiojo plaukimo 
čempionatas yra viešas renginys, kuriame gali būti filmuojama ir fotografuojama. 

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

 

 


