“Shourt course cup” 2020
Bendrieji nuostatai
I. VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS:
Varžybos vyksta trimis etapais: Vilnius Cup, Palanga CUP, Radviliškis Cup. Varžybų programa ir
amžiaus grupės yra vienodos visuose varžybų etapuose.
I etapas
“VILNIUS CUP” 2020
2020 m. rugsėjo mėn. 25 - 26 d.
“Fabijoniškių baseinas” (8 plaukimo takeliai), S. Nėries g. 45, Vilnius
II etapas
“PALANGA CUP” 2020
“Palangos baseinas” (8 plaukimo takeliai), Kretingos g. 23, Palanga
2020 m. spalio mėn. 30-31 d.
III etapas
“RADVILIŠKIS CUP” 2020
2020 m. Lapkričio mėn. 13-14 d.
“Radviliškio baseinas” (6 plaukimo takeliai) V. Kudirkos g. 2, Radviliškis
II. VARŽYBŲ PROGRAMA:
Pramankšta:
14:00- 14:30 val. merginos
14:30-14:55 val. vaikinai
Varžybų pradžia:
15:00 val.

Dalyvių
amžiaus
grupės

Pramankšta:
09:00- 09:30 val. merginos
09:30-09:55 val. vaikinai
Varžybų pradžia:
10:00 val.

Dalyvių
amžiaus
grupės

1-2

50 m laisvu stiliumi

I,II,III,IV,V

12-13

3-4

100 m krūtine

I,II,III,IV,V

14-15

50 m krūtine

I,II,III,IV,V

5-6

50 m nugara

I,II,III,IV,V

16-17

100 m nugara

I,II,III,IV,V

7-8

100 m peteliške

I,II,III

18-19

50 m peteliške

I,II,III,IV,V

9-10

100 m kompleksu

I,II,III,IV,V

20

Estafetė 4x50 komb.
MIX

I,II,III, IV-V

11

Estafetė 4x50 l/st MIX

I,II,III, IV-V

100 m laisvu stiliumi

III. DALYVIŲ AMŽIAUS GRUPĖS:
I grupė 2006 g.m. merginos, vaikinai
II grupė 2007 g.m. merginos, vaikinai
III grupė 2008 g.m. merginos, vaikinai
IV grupė 2009 g.m. merginos, vaikinai
V grupė 2010 ir jaunesni g.m. merginos, vaikinai

I,II,III,IV,V

IV. VARŽYBŲ EIGA, PAPILDOMO SĄLYGOS:
4.1. Visi dalyviai privalo turėti galiojančia Lietuvos sporto įstatyme nustatytos
formos sveikatos pažymą. Už pažymų galiojimą yra atsakingi komandos treneriai
ar komandos vadovai.
4.2. Varžybos vykdomos pagal FINA ir Lietuvos plaukimo federacijos taisykles,
varžybos asmeninės, galioja vieno starto taisyklė. Dalyvių plaukimo kostiumai turi
atitikti FINA reikalavimus
4.3. Visuose etapuose laikai bus fiksuojami su elektronine laiko matavimo sistema.
4.4. Dalyvis privalo prieš plaukimą registruotis pas teisėją prie dalyvių. Neprisistačiusiam dalyviui neleidžiama startuoti rungtyje.
4.5 Dalyvis kiekviename iš etapų gali plaukti po 4 nuotolius.
4.6 Komandų skaičius yra neribojamas.
4.7. Dalyvių skaičius kiekviename iš etapų negali viršyti 400 dalyvių, neįskaitant
trenerių, komandos vadovų ir aptarnaujančio personalo.
4.8. Dalyviai įleidžiami į baseiną ne ankčiau kaip 15 min. iki apšilimo pradžios
4.9 Žiūrovai į varžybas neįleidžiami
4.10. Visų etapų metu, varžybų dalyviai, treneriai, komandų vadovai privalo
būti su apsauginėmis kaukėmis nuo įėjimo į baseiną iki persirengimo kambarių, bei dezinfekuoti rankas prie įėjimo į baseiną. Dezinfekciniu skysčiu
pasirūpina varžybų organizatoriai. Kaukės yra privalomos laukiant savo
startų, taip pat, dalyvių susirinkimo vietose.
4.11. Dalyvis neturintis kaukės gali būti neįleistas į varžybas.
4.12. Visos sąlygos dėl rankų dezinfekavimo kaukių dėvėjimo gali būti keičiamos
pagal Lietuvos Vyriausybės nustatytą tvarką prieš kiekvieną etapą.
4.13. Pasikeitus sąlygoms komandos bus infomuojamos atskiru pranešimu.
4.14. Visų etapų metu budės aptarnaujantis medicinos personalas
V. NUGALĖTOJŲ IR PRIZININKŲ APDOVANOJIMAI:
5.1. Kiekviename etape, kiekvienos amžiaus grupės nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami medaliais ir prizais.
5.2. Susumavus trijų etapų (iki 12 startų), kiekvieno dalyvio, reitingo taškus pagal
FINA taškų skaičiavimo sistemą, varžybų prizininkai apdovanojami šiais prizais:
I amžiaus grupė:
3 geriausi vaikinai ir 3 geriausios merginos ir vienas treneris:
Organizatoriai apmoka šešių dienų stovyklos Ispanijoje kelionės, apgyvendinimo,
baseino takelio nuomos išlaidas ( vieta ir laikas priklausys nuo COVID -19 situacijos ir ribojimų Europo sąjungoje)
II amžiaus grupė:
Geriausio vaikino ir geriausios merginos šeimai: savaitgalis su lengvuoju VW automobiliu ( su pilnu kuro baku be apribojimų nuvažiuotiems kilometrams. Automobiliu galima naudotis tik Lietuvos Respublikos ribose), kurį pateiks UAB “Autojuta”. Suderinus su organizatoriais ir prizo steigėju.
Prizininkai apdovanojami vertingais rėmėjų ir organizatorių prizais
III amžiaus grupė:
Geriausias vaikinas ir geriausia mergina apdovanojami po 150 eur vertės čekį apsipirkti vienoje iš Lietuvoje dirbančių sportinių prekių parduotuvių.
Prizininkai apdovanojami vertingais rėmėjų ir organizatorių prizais.
IV amžiaus grupė:
Geriausias vaikinas ir geriausia mergina apdovanojami paspirtukais
(ne elektriniais).

Prizininkai apdovanojami vertingais rėmėjų ir organizatorių prizais.
V amžiaus grupė:
Geriausias vaikinas ir geriausia mergina apdovanojami dviračiais.
Prizininkai apdovanojami vertingais rėmėjų ir organizatorių prizais.
5.3. Surinkus vienodą reitingo taškų sumą, geriausi sportininkai nustatomi skaičiuojant iškovotų medalių skaičių ir jų vietas.
5.4. Sportininkas, neatvykęs į apdovanojimo ceremoniją, gali netekti teisės į prizą.
VI . PARAIŠKŲ PATEIKIMAS:
6.1. Visos komandos privalo registruotis tinklapyje www.shourtcoursecup.lt. Užsiregistravusi komanda
galės parsisiųsti “EntryEditor” kvietimą.
6.2 Registracijos pradžia: 2020-09-14 d.
6.3. Paraiškos gali būti pateikiamos naudojant programą “EntryEditor“, “swimrankings.net" online
sistemoje (rezultatai turi būti pateikiami nuo 2018-09-01 iki 2020-09-18) arba
el.paštu event@shortcoursecut.lt.
6.4. Techninės paraiškos pateikiamos ne vėliau kaip viena savaitė iki kiekvieno etapo varžybų
pradžios.
Keitimai/išbraukimai galimi dvi dienos iki atskiro etapo varžybų pradžios. Vėliau jokie pakeitimai
nepriimami, startinis mokestis negrąžinamas.
VII. FINANSINĖS SĄLYGOS:
7.1. Varžybų dalyvio mokestis–15€.
7.2. Mokesčiai turi būti sumoketi pagal šiuos rekvizitus:
VŠĮ “Paskutinis griaustinis”
IBAN Nr. LT363500010006588013
(dėl sąskaitų – faktūrų pranešti iš anksto).
7.3. Varžybų dalyvio mokestis mokamas už visus dalyvius, įtrauktus į pradmės protokolą. Dalyvių kelionės, nakvynės, maitinimo išlaidas apmoka siunčianti organizacija.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS:
8.1. Varžybos yra viešas renginys, kuriame gali būti filmuojama ir fotografuojama ir gali būti platinama visasais žiniasklaidos ar socialinių tinklų kanalais.
8.2. Komandų vadovai atsako už savalaikį dokumentų pateikimą, dalyvių saugumą kelionės ir varžybų
metu, tinkamą dalyvių elgesį varžybų ir laisvalaikio metu.
8.3. Komanda ar dalyviai, pateikdama paraišką, patvirtina, kad su šiais nuostatais susipažino ir jų laikysis. Organizatoriai pasilieka teisę, esant reikalui, keisti varžybų datą, laiką ar programą.
8.4. Užsiregistravus mažiau negu 150 dalyvių varžybos gali būti atidėtos.

“VILNIUS CUP” 2020
2020 m. rugsėjo mėn. 25 - 26 d.
“Fabijoniškių baseinas” (8 plaukimo takeliai), S. Nėries g. 45, Vilnius
NUOSTATAI
“Vilnius Cup” 2020 organizatoriai ir vykdytojai:
VŠĮ “Sveikas mietas” S. Nėries g. 45A, LT-06305 Vilnius
VŠĮ “Paskutinis griaustinis” Varpo g. 15-2, LT-50236 Kaunas
I . PARAIŠKŲ PATEIKIMAS:
1.1. Visos komandos privalo registruotis tinklapyje www.shourtcoursecup.lt. Užsiregistravusi komanda
galės parsisiųsti “EntryEditor” kvietimą.
6.2 Registracijos pradžia: 2020-09-14 d.
1.2. Paraiškos gali būti pateikiamos naudojant programą “EntryEditor“, “swimrankings.net" online
sistemoje (rezultatai turi būti pateikiami nuo 2018-09-01 iki 2020-09-18) arba
el.paštu event@shortcoursecut.lt.
1.3. Techninės paraiškos pateikiamos ne vėliau kaip iki 2020-09-20 24 val.
1.4. Keitimai/ išbraukimai galimi ne vėliau kaip iki 2020-09-23 24 val.
II. FINANSINĖS SĄLYGOS:
1.1. Varžybų dalyvio mokestis–15€.
2.2. Mokesčiai turi būti sumoketi pagal šiuos rekvizitus:
VŠĮ “Paskutinis griaustinis”
IBAN Nr. LT363500010006588013
(dėl sąskaitų – faktūrų pranešti iš anksto).
3.3. Varžybų dalyvio mokestis mokamas už visus dalyvius, įtrauktus į pradmės protokolą ne vėliau
kaip iki 2020-09-25 10 val.
IV. VARŽYBŲ EIGA:
1.1. “Vilnius Cup” 2020 rezultatsai bus fiksuojami elektronine laiko
fiksavimo sistema SWISS TIMING. Elektroninė laiko fiksavimo
sistema yra finansuojama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos,
“Sporto rėmimo fondo” lėšomis. Lėšas administruoja Švietimo,
mokslo ir sporto ministerijos Švietimo mainų paramos fondas.
1.2. Dalyvis privalo prieš plaukimą registruotis pas teisėją prie
dalyvių.
Neprisistačiusiam dalyviui neleidžiama startuoti rungtyje.
4.5 Dalyvis gali plaukti po 4 nuotolius.
4.6 Komandų skaičius yra neribojamas.

