2019 m. LPF VIDUTINIŲ IR ILGŲ NUOTOLIŲ
III TAURĖS ETAPŲ NUOSTATAI
I VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS
1.

2.
3.

Lietuvos plaukimo federacijos vidutinių ir ilgų nuotolių taurės III etapų vietos:
I etapas: 2019.01.18 Kauno PM „Vilija“ vaikinai, adresu: Demokratų g. 34, Kaunas
I etapas: 2019.01.19 Kauno SM „Startas“ merginos, Miško g. 3 ,Kaunas
II etapas: 2019.02.01 Panevėžio „Žemyna“ merginos, Ramygalos g. 99, Panevėžys.
II etapas: 2019.02.02 Šiaulių PM ‚Delfinas“ vaikinai, Ežero g. 11A, Šiauliai.
III finalinis etapas: 2019.02.14 ALSRC (merginos ir vaikinai), Naujoji g. 52.
Visų taurių pradžia: Apšilimas: 11,00 val. Varžybų pradžia 11,30 val
(Varžybų organizatoriai matydami būtinumą, gali daryti kelis apšilimus)
Įėjimas į plaukimo baseiną 60 min. iki varžybų pradžios.
II VARŽYBŲ DALYVIAI, NORMATYVAI

4.
5.
6.

Lietuvos plaukimo federacijos taurės etapai yra uždari, jose gali dalyvauti Lietuvos sporto
mokymo įstaigų, centrų, klubų komandos ar individualūs dalyviai, taip pat užsienyje
gyvenantys Lietuvos piliečiai.
Sportininkų komandos, kurių sudėtyje daugiau, kaip 6 sportininkai, pateikdami dalyvių
paraiškas turi pateikti ir kvalifikuoto teisėjo kandidatūrą (vardas pavardė) el. paštu:
saulius.binevičius@gmail.com, lpf.paraiskos@gmail.com.
Varžybų organizatoriai pasielieka teisę pranešti apie Jūsų deleguoto teisėjo reikalingumą.
Komandų deleguoti atstovai turi būti susipažinę su FINA plaukimo taisyklėmis ir turėję
patirties teisėjaudami miesto ar aukštesnio lygio varžybose, turėti tamsias kelnes, sportinę
avalynę, baltus sportinius marškinėlius.
III VARŽYBŲ PROGRAMA, EIGA

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Visi taurės etapai vyks II-iose amžiaus grupėse:
• I amž. gr: Merginos 2004 m., ir jaunesnės, vaikinai 2003 m., ir jaunesni.
• II amž. gr: Merginos 2003 m., ir vyresnės, vaikinai 2002 m., ir vyresni.
I etapas visi dalyviai plaukia 1500 m l/st. Dalyviams taikomas laiko limitas 24 min., po kurio
stabdomi plaukimai.
II etapas visi dalyviai plaukia 800 m l/st. Dalyviams taikomas laiko limitas 12 min., po kurio
stabdomi plaukimai.
III finalinis etapas visi dalyviai plaukia 400 m l/st. Dalyviams taikomas laiko limitas 8 min., po
kurio stabdomi plaukimai.
Visos III taurės vykdomos iškart kaip finaliniai plaukimai.
I, II taurės etapuose dalyviai plauks po du takelyje. Startiniame protokole priskirtas neporinis
takas (1,3,5 ir t.t) turės plaukti dešinėje pusėje, porinis takas (2,4,6 ir t.t) turės plaukti kairėje
pusėje.
III finaliniame etape dalyviai plauks po 1 takelyje.
Dalyvis plaukdamas distanciją privalo visos distancijos metu laikytis savo pusės. Jei dėl tam
tikrų priežaščių dalyvis išplaukia į kitą pusę, ar sutrugdo kitam dalyviui įveikti distanciją.
Varžybų vyr. teisėjas priima sprendimus diskvalifikuoti minėtą dalyvį ar ne.
I taurės etape, maksimalus dalyvių skaičius yra 180 dalyvių. Kiekvienoje amžiaus grupėje gali
startuoti ne daugiau 90 dalyvių.
II taurės etape, maksimalus dalyvių skaičius yra 240 dalyvių. Kiekvienoje amžiaus grupėje gali
startuoti ne daugiau 120 dalyvių.

17.
18.
19.
20.

III taurės etape, maksimalus dalyvių skaičius yra 340 dalyvių. Kiekvienoje amžiaus grupėje
gali startuoti ne daugiau 170 dalyvių.
Dalyvių registracija: pagal gautas pirmines paraiškas, sekretoriatas pirma suskirsto dalyvius,
kurie turi rezultatą tam tikroje distancijoje, vėliau imamas tam tikroje grupėje pasiektas
aukščiausias dalyvio reitingas olimpinėje indvidualioje distancijoje.
Viename iš etapų tam tikrai grupei neužpildžius maksimaliai skirtos dalyvių kvotos,
organizatoriai pasielieką teisę, kitoje grupėje leisti dalyvauti daugiau dalyvių, bet neviršijant
numatyto bendro tam tikros taurės etapo skaičiaus.
Dalyvis prieš plaukimą privalo registruotis pas teisėją prie dalyvių. Neprisistačiusiam dalyviui
neleidžiama startuoti rungtyje.
IV PARAIŠKŲ PATEIKIMAS
21. Techninės paraiškos pateikiamos su pasiektais rezultatais distancijose, jei dalyvis neturi
rezultato pateikiamas jo aukščiausias reitingas pasiektas Olimpinėje individualioje rungtyje, bet
ne mažesnis nei nurodytas pagal amžiaus grupes ir numatomas rezultatas norimoje plaukti
distancijoje.
22. Į visas taures paraiškos pateikiamos 7 dienos iki varžybų pradžios iki 15 val. (pvz: I etapas
numatytas sausio 18 d., todėl paraiškas reikia pateikti iki sausio 11 d. 15 val.)
23. Pakeitimai/išbraukimai/įrašymai (keisti galima tik rezultatus, pastebėtas klaidas, bet ne rungtis.
Išbraukimai galimi su sąlyga jei tos pačios komandos sportininkas išsibraukia dėl ligos ar kitų
svarbių priežaščių. Įrašyti galima tiek pat sportininkų kiek išbraukė, bet ne daugiau) galimi 3 d.
iki varžybų pradžios, bet ne vėliau.
24. Kiekvienas sportininkas privalo turėti gydytojo leidimą dalyvavimui varžybose ir privalo būti
sveikas. Už tokio leidimo buvimą atsakingas dalyvaujančios komandos vadovas.
25. Komandos vadovai pateikdami savo sportininkų gydytojų leidimus, atsako už jų sveikatos
problemas patirtas varžybų metu.
26. Pateikiami rezultatai turi būti pasiekti laikotarpiu nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki techninių
paraiškų pateikimo dienos ir turi būti patvirtinti varžybų protokolu.
27. Paraiškos pateikiamos naudojant programą „Entry Editor“.
28. Paraiškose nurodomas geriausias turimas 25 ar 50 m baseino rezultatas. Jei sportininkai neturi
rezultato pildoma EXCEL forma (prisegama) ir pagal reitingą ir amžiaus grupes bus
suskirstomi sportininkai į takus.
29. Užpildytos paraiškos siunčiamos Lietuvos plaukimo federacijai, nurodant failo pavadinime
savo komandos pavadinimą (pvz. Kauno PM, Vilniaus VSM, ...).
30. Visos paraiškos pateikiamos tik el. paštu lpf.paraiskos@gmail.com
31. Rezultatai turi būti pasiekti ne žemesnio, kaip sporto mokymo įstaigos, pirmenybės lygio
varžybose. Paraiška laikoma priimta, jei gavote atsakymą.
32. Sportininkai, kurių turimi rezultatai, reitingai neatitinka pateikiamų techninėje paraiškoje, gali
netekti teisės startuoti taurės etapuose.
V VARŽYBŲ ORGANIZAVIMO, VYKDYMO,
NUGALĖTOJŲ NUSTATYMO, APDOVANOJIMO TVARKA
33. Lietuvos taurės etapai vykdomi vadovaujantis FINA taisyklėmis.
34. I ir II etapo taurės rezultatai fiksuojami chronometrais, III etapo rezultatai fiksuojami laiko
fiksavimo sistema.
35. Taurės dalyvių plaukimo kostiumai ir apranga turi atitikti FINA reikalavimus. Lietuvos
sportininkams draudžiama startuoti su kitos valstybės nacionalinėmis kepurėlėmis.
36. I, II, III taurės etapų nugalėtojai apdovanojami po kiekvienos taurės medaliais ir diplomais
(pagal galimybes prizais).
37. Šeši geriausi plaukikai (3 vaikinai ir 3 merginos) tarp II amžiaus grupių sportininkų, per tris
taurės etapus, pasiekę aukščiausius rezultatus ir susumavus dviejų geriausių indvidualių

rungčių reitingo sumą (pagal FINA taškų lentelę), apdovanojami piniginiais prizais po III
taurės:
I amž. Grupė:
II amž. Grupė:
I vieta – 200 €;
I vieta – 300 €;
II vieta – 100 €;
II vieta – 150 €;
III vieta – 50 €;
III vieta – 100 €;
38. Jei sportininkai pasiekė vienodą rezultatą, susumavus 2 rungčių FINA reitingo taškus,
aukštesnė vieta skiriama sportininkui, kuris turės aukštesnį reitingą pirmoje (antroje,
trečioje,....) rungtyse
39. Sportininkas, neatvykęs į apdovanojimo įteikimą, gali netekti teisės į apdovanojimą.
40. Organizatoriai gali įsteigti papildomus prizus, informuojant apie tai prieš varžybas.
VI PROTESTŲ PATEIKIMAS
41. Protestai yra galimi jei nesilaikoma varžybų taisyklių ir nuostatų, jei kitos sąlygos kelia pavojų
varžyboms ir sportininkams, tačiau ne prieš pažeidimo faktą.
42. Protestai pateikiami raštu, kartu su 50 € užstatu.
43. Protestus svarsto Apeliacinė komisija pagal FINA taisykles.
44. Protestą patenkinus, užstatas yra gražinamas.
VII FINANSINĖS SĄLYGOS
45. Lietuvos taurės dalyvio mokestis LPF nariams – 5 € , kitiems 10 €.
46. Komandos, turinčios daugiau nei 6 sportininkus ir nepateikusios teisėjo, papildomai moka 100
Eur varžybų teisėjo mokestį.
47. Varžybų dalyvio mokestis mokamas už visus dalyvius, įtrauktus į pradmės protokolą.
48. Mokestis už neatvykimą į startą – 10 €. (pristačius gyd. pažymą originalią, skenuotą,
fotografuotą organizatoriams varžybų metu ar 5 d. po jų mokestis nebus taikomas).
49. Dalyvių kelionės, jei reikia nakvynės, maitinimo išlaidas apmoka siunčianti organizacija.
50. Pagrindinių teisėjų, kuriuos asmeniškai kviečia federacija - kelionės, nakvynės ir maitinimo
išlaidas apmoka Lietuvos plaukimo federacija.
51. Komandų pasiūlytų teisėjų maitinimo išlaidas apmoka Lietuvos plaukimo federacija, kelionės
ir nakvynės išlaidas – siunčianti organizacija.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
52. Atviri Lietuvos plaukimo federacijos taurės etapai yra viešas renginys, kuriame gali būti
filmuojama ir fotografuojama.
53. Filmuota ar fotografuota medžiaga yra platinama žiniasklaidoje ar internete.
54. Komandų vadovai atsako:
57.1. už savalaikį dokumentų pateikimą;
57.2. už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu;
57.3. už tinkamą dalyvių elgesį varžybų ir laisvalaikio metu.
55. Komanda, pateikdama paraišką, patvirtina, kad su šiais nuostatais susipažino ir jų laikysis.
El. paštas - lpf.paraiskos@gmail.com, svetainė - www.ltuswimming.com
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_

