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Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centro direktoriaus 

2022 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. R1-303 

 

2022 METŲ LIETUVOS VAIKŲ PLAUKIMO ČEMPIONATO NUOSTATAI  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. 2022 metų Lietuvos vaikų plaukimo čempionato nuostatai reglamentuoja čempionato 

tikslą, organizavimo, finansavimo, dalyvių apdovanojimo tvarką. 

2. Organizatoriai ir vykdytojai – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – 

Centras) ir sportininkų ugdymo centrai. 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

3. Tikslas – skatinti mokinius sistemingai sportuoti, ugdyti garbingos kovos ir kilnaus 

elgesio principus. 

4. Uždaviniai:  

4.1. populiarinti plaukimo sportą, ieškoti gabių, talentingų vaikų; 

4.2. kelti sportinį meistriškumą; 

4.3. išaiškinti stipriausius sportininkus įvairiose amžiaus grupėse. 

III. ČEMPIONATO ORGANIZAVIMO, VYKDYMO, 

NUGALĖTOJŲ NUSTATYMO, APDOVANOJIMO TVARKA 

5.  Dalyvauja sportininkų ugdymo centrų, sporto mokyklų, bendrojo ugdymo mokyklų, 

klubų komandos. 

6. Čempionatas asmeninis-komandinis. 

7. Komandų skaičius: 

7.1. čempionatą priimanti Kauno PM gali  išstatyti ne daugiau 3 komandų (36 

sportininkai); 

7.2. atvykstančios  komandos ne daugiau 2 komandų (24 sportininkai). 

 8. Komandos sudėtis: 6 mergaitės, 6 berniukai, 2 treneriai (iš viso – 14 dalyvių).  

9. Kiekvienas dalyvis per dieną gali startuoti dviejuose nuotoliuose ir estafetėse. 

10. Rungtyje registruojamų dalyvių skaičius neribojamas. 

11. Komanda, iš anksto pranešus organizatoriams, el. paštas gintaras.prunskus@lmnsc.lt, 

gali atsivežti teisėją. 

12. Lietuvos vaikų (mergaitės 2011-13 m. gim., berniukai 2010-12 m. gim.) plaukimo 

čempionatas vykdomas 2022 m. birželio 08 - 09 d. Girstučio baseine, Kovo 11-osios g. 26, 

Kaunas.  

12.1. Programa - birželio 8 d.: 

12.1.2. Pramankšta 9:30-10:00; varžybų pradžia 10:00 

Programa: 

200 m kompl. pl. merg., bern. 

100 m l. stiliumi merg., bern. 

200 m nugara merg., bern. 

50 m peteliške merg., bern. 

100 m krūtine merg., bern. 

4x50 m l. stiliumi est. merg., bern. 

13.1. Programa - birželio 9 d.: 

13.1.1. Pramankšta 9:30-10:00; varžybų pradžia 10:00 

Programa: 

50 m l. stiliumi merg., bern. 

200 m krūtine merg., bern. 

100 m nugara merg., bern. 

100 m peteliške merg., bern. 

200 m l. stiliumi merg., bern. 

4x50 m komb. est. merg., bern. 
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14. Komandai įskaitoma 15 geriausių rezultatų kiekvienoje rungtyje, už I vietą skiriant 20 

tšk., II – 17 tšk., III – 14 tšk., IV – 12 tšk., V – 11 tšk. ir t. t., už XV – 1 tšk. Estafečių taškai 

dvigubinami. 

15. Komandoms surinkus vienodą taškų skaičių pirmenybė teikiama komandai, kurios 

dalyviai užėmė daugiau pirmųjų, antrųjų ar sekančių vietų. 

16. Komanda nugalėtoja ir prizininkės apdovanojamos Centro prizu, rungčių nugalėtojai ir 

prizininkai apdovanojami medaliais ir diplomais. Trys mergaitės ir trys berniukai, pasiekę 

aukščiausius rezultatus pagal FINA taškų skaičiavimo lentelę, susumavus trijų rungčių (200 m 

kompl. pl. ir dviejų rungčių) reitingo taškų sumas (individualios rungtys), apdovanojami 

asmeniniais prizais. 

IV. FINANSAVIMO SĄLYGOS 

17. Komandos išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija. 

18. Varžybų mokestis vienam dalyviui 7 eurai.    

19.1. varžybų mokestis mokamas už visus dalyvius, įtrauktus į pradmės protokolą.  

20. Varžybų organizatoriai apmoka: 

20.1. pagrindinių teisėjų maistpinigių, nakvynės ir kelionės išlaidas pagal pateiktus 

dokumentus;  

20.2. komandinius ir asmeninius prizus.  

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

21. Varžybos vykdomos vadovaujantis FINA taisyklėmis.  

22. Paraiškos: 

22.1. techninės paraiškos, naudojant „Entry Editor“ programą su nurodytais geriausiais 

turimais rezultatais pateikiamos elektroniniu paštu lmssc.paraiskos@gmail.com iki birželio 3 d. 

14.00 val. Paraiška laikoma priimta, jei gavote atsakymą; 

22.2. paraiškoje pateikus rezultatą, neatitinkantį turimo geriausio pasiekimo, sportininkas 

startuoja kaip neturintis rezultato; 

22.3. Pakeitimai galimi iki birželio 7 d. 14.00 val.; 

22.4. kiekvienas sportininkas privalo turėti gydytojo leidimą dalyvavimui varžybose. Už tokio 

leidimo buvimą atsakingas komandos vadovas.  

23. Varžybų dieną papildomai įrašyti dalyvį ar rungtį registruotam dalyviui draudžiama. 

24. Komandų vadovai atsako: 

24.1. už dokumentų pateikimą;  

24.2. už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu; 

24.3. už tinkamą mokinių elgesį varžybų ir laisvalaikio metu. 

25. Čempionatas yra viešas renginys, kuriame gali būti filmuojama ir fotografuojama. 

26. Čempionato dalyviai sutinka, kad filmuota ir fotografuota medžiaga bus talpinama 

žiniasklaidoje ir internete. 

27. Komanda, pateikdama paraišką, patvirtina, kad su šiais nuostatais susipažino ir jų 

laikosi. 

28. Autobusai sportininkus išleidžia Kovo 11-osios gatvėje ir parkuojasi kitur. 

29. Įėjimas per tribūnas šalia „Swimpro“ parduotuvės, 9.00-9.15 val.  
30. Saugokime savo rūbus, patogiai įsitaisykime baseine ir baseino tribūnose, balkone. 

31. Pramoginė zona griežtai draudžiama dalyviams/treneriams. 

32. Organizatoriai pasilieka galimybę keisti varžybų datas, vietą ir laiką. 

________________________ 

 

Parengė 

Kūno kultūros ir sportinio ugdymo skyriaus vedėjas 

Gintaras Prunskus, tel. fak.(8 5) 212 7459, mob. 8 612 91072, 8 616 04766. 

El. paštas gintaras.prunskus@lmnsc.lt 
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