PATVIRTINA
Lietuvos Plaukimo federacija
2021-05-12 d. VK internetiniu balsavimu

2021 M. LIETUVOS JAUNUČIŲ
PLAUKIMO ČEMPIONATAS
NUOSTATAI
I. PIRMENYBIŲ VIETA IR LAIKAS
1.1. 2021 m. Lietuvos jaunučių plaukimo čempionatas bus vykdomas „VŠĮ Alytaus sporto ir rekreacijos
centre“ 50 m, 8 takeliai, adresu: Naujoji g. 52, Alytus.
1.2. Varžybų pradžia:
-Birželio 25 d. (penktadienį)

10.30 val. – I dalis (pramankšta – 9.30–10.25 val.)
17.00 val. – II dalis (pramankšta – 16.00–16.55 val.)

-Birželio 26 d. (šeštadienį)

9.30 val. – III dalis (pramankšta – 8.30–9.25 val.)
16.00 val. – IV dalis (pramankšta – 15.00–15.55 val.)

1.4. Įėjimas į plaukimo baseiną 30 min. iki apšilimo pradžios.
1.5. Čempionatą organizuoja Lietuvos plaukimo federacija.

II. ČEMPIONATO DALYVIAI
2.1. Lietuvos plaukimo jaunučių čempionate dalyvauja:
-merginos, gimusios 2008 m. ir jaunesnės,
-vaikinai, gimę 2007 m. ir jaunesni.
2.2. Komandos gali registruoti tik normatyvus vykdančius sportininkus 50 m arba 25 m baseine, pagal
žemiau esančią tvarką:
-jei vykdo 1 ar 2 rungtyse - gali startuoti tik tose rungtyse.
-jei vykdo 3 ar daugiau rungtyse - gali dalyvauti visose rungtyse.
-Estafečių dalyvis turi turėti normatyvą bent 1 individualioje rungtyje.
2.3. Išimties atveju, atsižvelgiant į sudėtingą situaciją treniruotėms karantino metu, komanda neturinti
sportininkų, vykdančių normatyvus, gali registruoti ne daugiau 4 sportininkų be normatyvų. Šie
sportininkai privalo turėti rezultatus swimrankings.net sistemoje.

III. PARAIŠKŲ PATEIKIMAS
3.1. Techninės paraiškos pateikiamos iki 2021 m. birželio 18 d. 14.00 val.
3.2. Pakeitimai/išbraukimai (negalima keisti rungčių po pateikimo) galimi iki 2021 m. birželio 23 d.
14.00 val. Jei sportininkas dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti čempionate ir nori, kad nebūtų
taikoma bauda, organizacijos vadovas/treneris turi pateikti raštišką prašymą sekretoriatui išbraukti
sportininką iš varžybų, bet tai turi padaryti tik iki kiekvienos varžybų dienos tam tikros dalies apšilimo

pradžios (startiniai nebus keičiami, bet organizatoriai turės sistemoje informaciją, kad minėtiems
sportininkui netaikyti baudos).
3.3. Kiekvienas sportininkas, dalyvaujantis pirmenybėse, privalo turėti galiojančią sveikatos pažymą ir
būti sveikas. Už tokios pažymos buvimą/sutikrinimą, atsako siunčianti organizacija.
3.4. Visi pasiekti rezultatai turi būti patvirtinti varžybų protokolais, kurie pateikiami federacijai
(elektroniniu būdu): lpf.paraiskos@gmail.com iki 2021 m. birželio 18 d.
3.5. Paraiškos gali būti pateikiamos:
Naudojant programą „Entry Editor”

Swimranking.net online sistemoje
-

Suvedami visi sportininkai

-

el. paštu
lpf.paraiskos@gmail.com
atsiunčiamas sistemos
sugeneruotas failas “entries
by athlete”

-

Paraiškose nurodomas geriausias 50 m ar
25 m rezultatas ir turi atitikti normatyvus.

-

Sportininkui neturinčiam rezultato pildoma
NT. Pildant rezultatus būtina nurodyti:
baseino ilgis, pasiekimo data, miestas (ne
varžybų pavadinimas).

-

Paraiška laikoma priimta, jei gavote
atsakymą

3.6. Rezultatus galite rasti mūsų svetainėje: www.ltuswimming.com

IV. ČEMPIONATO PROGRAMA
4.1. Varžybų programa
I DIENA

Eil. Nr

I DALIS

II DALIS

PARENGIAMIEJI PLAUKIMAI

FINALAI

Rungtis

Lytis

Plaukimai

Eil. Nr

Rungtis

Lytis

Plaukimai

1.2.

200 m l. stiliumi

Merginos,
Vaikinai

Parengiamieji

1.2.

200 m l. stiliumi

Merginos,
Vaikinai

Finalas B, A

3.4.

100m krūtine

Merginos,
Vaikinai

Parengiamieji

3.4.

100 m krūtine

Merginos,
Vaikinai

Finalas B, A

5.6.

100 m nugara

Merginos,
Vaikinai

Parengiamieji

5.6.

100 m nugara

Merginos,
Vaikinai

Finalas B, A

7.8.

50 m l. stiliumi

Merginos,
Vaikinai

Parengiamieji

7.8.

50 m l. stiliumi

Merginos,
Vaikinai

Finalas B, A

9.10.

200 m kompleksu

Merginos,
Vaikinai

Parengiamieji

9.10.

200 m
kompleksu

Merginos,
Vaikinai

Finalas B, A

11.12.

800 m l.stiliumi

Merginos,
Vaikinai

Finaliniai
plaukimai

13.14.

4*100 m

Merginos,
Vaikinai

Finaliniai
plaukimai

l. stiliumi est.

II DIENA

Eil. Nr

III DALIS

IV DALIS

PARENGIAMIEJI PLAUKIMAI

FINALAI

Rungtis

Lytis

Plaukimai

Eil. Nr

Rungtis

Lytis

Plaukimai

15.16.

100 m l. stiliumi

Merginos,
Vaikinai

Parengiamieji

15.16.

100 m l. stiliumi

Merginos,
Vaikinai

Finalas B, A

17.18.

200 m krūtine

Merginos,
Vaikinai

Parengiamieji

17.18.

200 m krūtine

Merginos,
Vaikinai

Finalas B, A

19.20.

100 m peteliške

Merginos,
Vaikinai

Parengiamieji

19.20.

100 m peteliške

Merginos,
Vaikinai

Finalas B, A

21.22.

200 m nugara

Merginos,
Vaikinai

Parengiamieji

21.22.

200 m nugara

Merginos,
Vaikinai

Finalas B, A

23.24.

400 m l. stiliumi

Merginos,
Vaikinai

Parengiamieji

23.24.

400 m l. stiliumi

Merginos,
Vaikinai

Finalas A

25.

4*100 m komb.
est.

Merginos,
Vaikinai

Finaliniai
plaukimai

V. ČEMPIONATO NORMATYVAI
Merginos

Rungtis

25 m

50 m

34,25

35,35

1.15,06

Vaikinai
25 m

50 m

50 m l. stiliumi

30,23

31,23

1.17,24

100 m l. stiliumi

1.07,13

1.10,07

2.53,01

2.57,01

200 m l. stiliumi

2.35,69

2.39,81

6.06,50

6.10,48

400 m l. stiliumi

5.32,54

5.44,80

12.31,02

12.39,56

800 m l. stiliumi

11.34,74

11.48,37

1.21,99

1.25,99

100 m nugara

1.13,01

1.17,45

3.06,80

3.13,26

200 m nugara

2.45,49

2.55,35

1.33,15

1.35,79

100 m krūtine

1.23,07

1.24,96

3.30,84

3.37,95

200 m krūtine

3.08,26

3.17,60

1.21,57

1.22,87

100 m peteliške

1.11,82

1.13,94

3.07,40

3.10,84

200 m peteliške

2.49,58

2.53,48

3.10,92

3.17,60

200 m kompl. pl.

2.51,76

2.58,61

VI. ČEMPIONATO EIGA, NUGALĖTOJŲ NUSTATYMO, APDOVANOJIMO TVARKA
6.1 Varžybos vykdomos ir nugalėtojai nustatomi vadovaujantis FINA taisyklėmis.
6.2. Varžybų rezultatai fiksuojami elektronine laiko fiksavimo sistema.
6.3. Iš Lietuvos jaunučių plaukimo čempionato dalyvių gali būti imami dopingo mėginiai (daugiau
informacijos: https://www.antidopingas.lt/).

6.4. Varžybų dalyvių apranga ir plaukimo kostiumai turi atitikti FINA reikalavimus.
6.5. Čempionatas vykdomas su parengiamaisiais ir finaliniais plaukimais.
6.6. 50 m l.stiliumi, 100 m, 200 m l.stiliumi, nugara, krūtine, kompl. pl. nuotoliuose bus vykdomi
parengiamieji plaukimai ir pagal juose pasiektus rezultatus formuojami „B“ ir „A“ finaliniai plaukimai.
Finalai formuojami pagal sportininkų pasiektus rezultatus parengiamuosiuose plaukimuose: „B“ finalas
9-16 v., „A“ finalas 1-8 vieta. Rungtis, kurioje buvo registruota mažiau kaip 32 dalyviai vykdomas tik
„A“ finalinis plaukimas. Rungtis, kurioje registruoti 8 dalyviai ar mažiau, plaukiama vakarinėje dalyje,
kaip „A“ finalas.
6.7. 400 m l. stiliumi rungtyje bus vykdomi parengiamieji plaukimai, ir pagal juose pasiektus rezultatus
bus formuojami tik „A“ finaliniai plaukimai.
6.8. 800 m l. stiliumi rungtyse merginos ir vaikinai, plauks tik rytinėje dalyje ir jų rezultatai bus
užskaitomi kaip finaliniai plaukimai.
6.9. Estafetiniai plaukimai vykdomi iškart kaip finaliniai plaukimai.
6.10. Dalyvis privalo prieš plaukimą registruotis pas teisėją prie dalyvių. Neprisistačiusiam dalyviui
neleidžiama startuoti rungtyje.
6.11. Lietuvos jaunučių plaukimo čempionato nugalėtojai ir prizininkai individualiose rungtyse
apdovanojami medaliais, estafetėse – medaliais kiekvienas dalyvis.
6.12. Trys mergaitės ir trys berniukai, pasiekę aukščiausius rezultatus pagal FINA taškų skaičiavimo
lentelę, susumavus trijų rungčių reitingo taškų sumas (taškai skaičiuojami tik individualių rungčių),
apdovanojami piniginiais prizais. Sportininkai pretenduojantys į piniginius prizus bendroje įskaitoje,
privalo plaukti kompleksu rungtyje, bus imami sportininkų dviejų rungčių ir kompleksu taškai:
Mergaitės: I vieta – 150 €, II vieta – 100 €, III vieta – 50 €;
Berniukai: I vieta – 150 €, II vieta – 100 €, III vieta – 50 €;
6.13. Sportininkams pasiekus vienodą FINA taškų sumą, susumavus 3 rungčių sumą, aukštesnė vieta
skiriama sportininkui, turinčiam aukštesnę Fina reitingo taškų sumą vienoje iš geriausių (pirmoje,
antroje ...) rungčių.
6.14. Oficialus čempionato rezultatų reitingas laikomas toks, kuris yra užfiksuotas čempionato
protokole, tuo metu organizatorių naudojama kompiuterine programa.
6.15. Atsisakymas nuo dalyvavimo finale iš atsarginių sportininkų sąrašo pateikiamas sekretoriatui
raštu ne vėliau kaip 20 min. po rungties parengiamųjų plaukimų rezultatų paskelbimo. To nepadarius
mokama bauda pagal 8.3. punktą
6.16. Sportininkas, neatvykęs į apdovanojimo įteikimą, gali netekti teisės į apdovanojimą.

VII. PROTESTŲ PATEIKIMAS
7.1. Protestai yra galimi, jei nesilaikoma varžybų taisyklių ir nuostatų, jei kitos sąlygos kelia pavojų
varžyboms ir sportininkams, tačiau ne prieš pažeidimo faktą.
7.2. Protestai pateikiami raštu kartu su 50 € užstatu ne vėliau kaip 30 min po apeliuojamo fakto.
7.3. Protestus svarsto Apeliacinė komisija pagal FINA taisykles.

7.4. Protestą patenkinus, užstatas yra gražinamas.

VIII. FINANSINĖS SĄLYGOS
8.1. Varžybų dalyvio mokestis LPF nariams – 10 €, ne LPF nariams– 15 €. Užsieniečiams 1 starto
mokestis – 10 Eurų.
8.2. Varžybų dalyvio mokestis mokamas už visus dalyvius, įtrauktus į pradmės protokolą.
8.3. Mokestis už neatvykimą/nepateikus atsisakymo formos nuo finalo už kiekvienos rungties plaukimų
startą – 15 €.
8.4. Lietuvos komandos, norinčios deleguoti savo teisėją gali iki 2021 m. birželio 18 d. pateikti
kvalifikuoto
teisėjo
kandidatūrą
šiais
el.
paštais:
lpf.paraiskos@gmail.com,
saulius.binevicius@gmail.com.
Varžybų organizatoriai pasilieka teisę pranešti apie Jūsų deleguoto teisėjo reikalingumą iš anksto.
8.5. Komandų deleguoti atstovai turi žinoti plaukimo taisykles, turėti tamsias kelnes, sportinę avalynę,
baltą maikutę.
8.6. Pagrindinių kviečiamų teisėjų gyvenimo ir maitinimo išlaidas apmoka LPF.
8.7. Dalyvių kelionės, nakvynės, maitinimo išlaidas apmoka siunčianti organizacija.
8.8. Komandų deleguotiems teisėjams LPF apmoka tik maitinimo išlaidas, kitas išlaidas – siunčianti
organizacija.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9.1. Lietuvos jaunučių plaukimo čempionatas yra viešas renginys, kuriame gali būti filmuojama ir
fotografuojama.
9.2. Čempionato dalyviai dalyvaudami pirmenybėse sutinka, kad filmuota ar fotografuota medžiaga
bus platinama žiniasklaidoje ar internete.
9.3. Komandų vadovai atsako:
9.3.1.už savalaikį dokumentų pateikimą;
9.3.2.už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu;
9.3.3.už tinkamą dalyvių elgesį varžybų ir laisvalaikio metu.
9.4. Komanda, pateikdama paraišką, patvirtina, kad su šiais nuostatais susipažino ir jų laikysis.
9.5. Organizatoriai pasilieka teisę, esant reikalui, keisti varžybų datą, laiką ar programą
_________________

