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2019 M. ATVIRAS KAUNO MIESTO PLAUKIMO ČEMPIONATAS  

 

NUOSTATAI 

 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

1. Populiarinti plaukimo sporto šaką Kauno mieste. 

2. Ruoštis Lietuvos plaukimo suaugusiųjų, jaunių-jaunučių, vaikų čempionatams. 
3.. Ugdyti plaukikų sportinį meistriškumą ir dalyvavimo varžybose patirtį. 
 

II. ORGANIZATORIAI 

Plaukimo pirmenybės vykdo Kauno plaukimo mokykla, Kauno sporto mokykla „Startas“ 

bendradarbiaudami su klubu VŠĮ SprintasLT. 

 

III. VYKDYMO DATA IR VIETA  

Čempionatas vykdomas 2019 m. kovo 15-16 d. Girstučio baseine (50 m), Kovo 11-osios g. 26, 

Kaunas. 

Kovo 15 d.(penktadienį) , pramankšta 15.30 val., varžybų pradžia 16.00 val.  

Kovo 16 d.(šeštadienį), pramankšta 9.00 val., varžybų pradžia 9.30 val. 

Įėjimas į 50 m baseiną dalyviams galimas 15 min. prieš apšilimą. 
 

IV. VARŽYBŲ DALYVIAI IR PROGRAMA  
Čempionate kviečiami dalyvauti Kauno sporto mokymo įstaigų, klubų komandos ar individualūs 
dalyviai, taip pat kitų Lietuvos ir užsienio šalių plaukikai, kurie gali pretenduoti į 
apdovanojimus. 

Čempionate gali dalyvauti tik tie plaukikai, kurie turi pasiekę pagal rezultatą MP 1-6 rodiklį 
ir prieš tai yra dalyvavę oficialiose plaukimo varžybose.  

 

VARŽYBŲ PROGRAMA 

Kovo 15 d. (penktadienį)  Kovo 16 d. (šeštadienį) 
16.00 val.   9.30 val.  

1. 100 m l. stiliumi merg.   11. 200 m l. stiliumi merg.  

2. 100 m l. stiliumi vaik.   12. 200 m l. stiliumi vaik.  

3. 200 m krūtine merg.   13. 100 m krūtine merg.  

4. 200 m krūtine vaik.  14. 100 m krūtine vaik.  

5. 100 m peteliške merg.  15. 100 m nugara merg.  

6. 100 m peteliške vaik  16. 100 m nugara vaik.  

7. 200 m nugara merg.   17. 200 m peteliške merg. 

8. 200 m nugara vaik.   18. 200 m peteliške vaik 

9. 400 m l. stiliumi merg.   19. 50 m l. stiliumi merg.  

10. 400 m l. stiliumi vaik.   20. 50 m l. stiliumi vaik.  

   21. 200 m kompl.pl      merg. 

22. 200 m kompl.pl      vaik. 

 

 

 

 

   



 

 

V. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS  

 Čempionatas vykdomas pagal FINA ir Lietuvos plaukimo federacijos taisykles. 

 Rezultatai bus fiksuojami Omega Quantum elektronika arba chronometrais. 

 Varžybos asmeninės. Dalyviams startų skaičius neribojamas. 
 Galioja vieno starto taisyklė.  
 Visi varžybų plaukimai vykdomi iškart kaip finaliniai plaukimai. 
 Dalyvis privalo prieš plaukimą registruotis pas teisėją prie dalyvių. Neprisistačiusiam 

dalyviui neleidžiama startuoti rungtyje. 
 Individualių rungčių I, II, III vietų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami medaliais ir 

diplomais (pagal galimybes prizais).  

 Trys merginos ir trys vaikinai, pasiekę aukščiausius rezultatus individualiose rungtyse 
pagal FINA taškų skaičiavimo lentelę apdovanojami taurėmis. 

 Sportininkams pasiekus vienodą rezultatą pagal FINA taškus, aukštesnė vieta skiriama 

sportininkui turinčiam geresnę vietą antroje (trečioje, ...) rungtyje. 
 Sportininkas, neatvykęs į apdovanojimo įteikimą, netenka teisės į apdovanojimą. 
 Kauno miesto plaukimo čempionatas yra viešas renginys, kuriame gali būti filmuojama ir 

fotografuojama. 

 

VI. FINANSINĖS SĄLYGOS 

 Kauno plaukimo mokyklos, Kauno sporto mokyklos „Startas“ dalyviai – dalyvio 

mokesčio nemoka. 
 Kitų Kauno m. ar Lietuvos klubų ir užsienio šalių plaukikams dalyvio mokestis 

mokestis – 8 Eurai. Jis turi būti sumokėtas grynais pinigais ar pavedimu į nurodytą 
sąskaitą iki kovo 15 d (jei pavedimu, nurodant kokia organizacija, už ką tiksliai moka).  

 Individualūs plaukikai, gyventojai gali dalyvauti, bet turi patvirtinti pateikdami paraiškas, 
kad yra dalyvavę oficialiose plaukimo varžybose ir moka tinkamai, taisyklingai įveikti 
distanciją rango ir susimokėti dalyvio mokestį iki kovo 15 d. 

 Všį „Sprintas LT“ 

            Jotvingių 6 – 17, Kaunas 

            A/s LT 217044060007958376 

            Tel. 8 676 79902 

 Mokestis už neatvykimą į startą– 3 € (pristačius gyd. pažymą orginalią, skenuotą, 
fotografuotą organizatoriams varžybų metu ar 5 d. po jų mokestis nebus taikomas). 

 

VII. PARAIŠKŲ IR DALYVIŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS  
 Techninės paraiškos pateikiamos iki 2019 m. kovo 6 d. 15.00 val. TIK el. paštu 

silainiai@swim.lt  ( tel. 8-694 72630)  

 Jei reikia sąskaitų, su techninėmis paraiškomis mokyklos/klubai pateikia ir savo 
mokyklos/klubo rekvizitus. 

 Paskutiniai pakeitimai galimi iki 2019 m. kovo 13 d. 15.00 val. 

 Užpildytos paraiškos siunčiamos nurodant failo pavadinime komandos pavadinimą (pvz. 

Kauno PM „Dainava“) 

 Paraiškos, pateiktos vėliau nebus priimamos. 

 Paraiškose nurodyti turimus geriausius rezultatus, kurie pasiekti metų laikotarpyje (nuo 

2018 m. sausio 1 d. iki 2019 m. kovo 6 d.). Be rezultato, prie rungties pildomi NT.  

 BŪTINA užpildyti sportininko gimimo datą. Pavardes spausdinti naudojant lietuvišką 
abėcėlę.  

 Varžybos vykdomos naudojant „Meet Manager“ programą.  

 Varžybų vyr. Teisėjas Grigorijus Ušpuras, vyr. Sekretorė Laura Bardauskienė  


