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XII TARPTAUTINIŲ PLAUKIMO VARŽYBŲ „OLIMPIEČIŲ TAURĖ  - 2019“ 

NUOSTATAI  

 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

- populiarinti plaukimo sportą vaikų tarpe; 

- palaikyti draugiškus ryšius su kitų miestų plaukikais; 

- propaguoti olimpines idėjas bei tradicijas; 

- išaiškinti geriausius plaukikus vaikų tarpe. 

 

II. LAIKAS IR VIETA 

  Varžybos vykdomos 2019 m. balandžio 10 d. (2019-04-10) Utenos DSC 25 m plaukimo 

baseine (Taikos g. 44, Utena). Varžybų pradžia 12 val. (pramankšta 11 val.). Varžybų atidarymas 

11.45 val. 

 

III. DALYVIAI 

Varžybose kviečiami dalyvauti Vilniaus, Kauno, Anykščių, Daugpilio, Rygos, Jūrmalos, 

Rezeknės, Vitebsko, Panevėžio, Šiaulių, Visagino, Ignalinos, Utenos ir kitų miestų plaukikai: 

I grupė -  2007 m. gim. ir jaunesni plaukikai, komandos sudėtis 4 berniukai ir 4 mergaitės; 

II grupė – 2005-2006 m. g. plaukikai, komandos sudėtis 4 berniukai ir 4 mergaitės; 

Varžybos individualios – komandinės.  

 

IV. VARŽYBŲ PROGRAMA 

 100 m kompleksinis plaukimas  - mergaitės, berniukai -  I, II grupė 

 50 m peteliške   - mergaitės, berniukai - I grupė; 

 100 m peteliške  - mergaitės, berniukai - II grupė; 

 50 m nugara    - mergaitės, berniukai -  I grupė; 

 100 m nugara   - mergaitės, berniukai -  II grupė; 

 50 m krūtine    - mergaitės, berniukai - I grupė; 

 100 m krūtine   - mergaitės, berniukai -  II grupė; 

 50 m laisvu stiliumi   - mergaitės, berniukai - I grupė; 

 100 m laisvu stiliumi   - mergaitės, berniukai - II grupė; 

 4x50 kombinuota estafetė  - mergaitės, berniukai - I grupė; 

 4x50 mišri kombinuota estafetė  - 2 mergaitės, 2 berniukai - II grupė. 

 

Kiekvienas dalyvis startuoja 100 m kompleksinio plaukimo rungtyje (privalomai) ir vienoje iš 

50 m (I grupė) bei 100 m (II grupė) rungčių pasirinktinai. 

 

V. KOMANDINĖ ĮSKAITA 

Komandinei įskaitai skaičiuojami 15 geriausių rezultatų kiekvienoje rungtyje, už I vietą 

skiriant 20 tš., II – 17 tš., III – 14 tš., IV – 12 tš., V – 11 tš. ir t. t. 100 m kompleksinio plaukimo 

rungtyje ir estafetėse taškai dvigubinami. Komandoms surinkus vienodai taškų, pirmenybė teikiama 

komandai, kurios dalyviai iškovojo daugiau pirmųjų, antrųjų ar sekančių vietų. 

 

 

 

 



VI. APDOVANOJIMAS 

Komanda nugalėtoja ir prizininkės apdovanojamos Lietuvos olimpiečių asociacijos taurėmis ir 

diplomais. 

Individualių rungčių nugalėtojai apdovanojami medaliais, diplomais ir asmeniniais prizais,          

prizininkai – medaliais ir diplomais, kompleksiniame plaukime apdovanojami I – X vietas iškovoję 

mergaitės ir berniukai (I ir II grupėse). 

Estafečių komanda nugalėtoja apdovanojama taure, komandų prizininkių dalyviai – medaliais.  

Piniginiais prizais apdovanojami geriausi varžybų plaukikai (mergaitė ir berniukas I ir II 

grupėse) keturi prizai po 50,00 eurų.  

Sportininkas neatvykęs į apdovanojimų ceremoniją, gali netekti teisės į prizą. 

 

VII. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS: 

Varžybas organizuoja ir vykdo Utenos DSC, plaukimo klubas „Linksmasis delfinas“ bei 

Lietuvos olimpiečių asociacija. Varžybų vyr. teisėjas Algirdas Bivainis. 

Varžybos vykdomos pagal galiojančias FINA taisykles. 

Rezultatai fiksuojami chronometrais.  

Galioja vieno starto taisyklė. 

Organizatoriai neatsako už varžybų metu patirtas dalyvių traumas, vagystes. 

Varžybų metu galioja baseino vidaus tvarkos taisyklės. 

Apie dalyvavimą varžybose prašome pranešti iki 2019 m. balandžio 2 d.  

tel. 8 389 61846, 8 616 42609 

Technines paraiškas siųsti iki 2019 m. balandžio 8 d. 12 val. elektroniniu paštu 

irmutaite@gmail.com  (techninė paraiška pridedama). Paraiška laikoma priimta, jei gavote 

atsakymą. Paskutiniai pakeitimai galimi iki 2019 m. balandžio 9 d. 12 val. 

Dalyvavimo varžybose išlaidas apmoka siunčianti organizacija. 

Dalyvio mokestis 5,00 Eur. 

 

__________________________ 

 

Varžybos yra viešas renginys, kuriame gali būti filmuojama, fotografuojama.  

Filmuota ar fotografuota medžiaga yra patalpinama žiniasklaidoje ar internete. 

 

 

Nuostatus parengė: 

Utenos DSC direktoriaus pavaduotojas Algirdas Bivainis  

Tel. 8 389 61846, mob. 8 616 42609 

El. paštas  pavaduotojas@sportas.utena.lm.lt  

www.sportas.utena.lm.lt 
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