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EUROPOS JAUNIŲ OLIMPINIS FESTIVALIS (EJOF)  

BAKU (AZE) 2019 M. LIEPOS 22-27 D. 

 

PLAUKIMO ATRANKOS KRITERIJAI 

  
1. Europos jaunių olimpinis festivalis (EJOF) –kas 2 metus organizuojamos įvairių sporto šakų festivalis s 

skirtas geriausiems Europos jauniesiems plaukikams, kurių amžius: 14-15 m. merginos ir 15-16 m. 

vaikinai. Dalyvavimo varžybose tikslas – geriausiems to amžiaus Lietuvos plaukikams suteikti 

varžybinės patirties, maksimaliai siekti aukštu rezultatų Olimpinėse rungtyse ir estafetėse, surinkti kiek 

įmanoma daugiau KKSD meistriškumo taškų. Europos jaunių Olimpinis festivalis – tai pirmasis jaunųjų 

sportininkų žingsnis į suaugusiųjų sportą 

 

2. Varžybų data ir vieta: 

2019 m. liepos 22-27 d. 

Baku (Azerbaidžanas)   

50 m baseinas 

 

3. Dalyvių amžius: 

Merginos 2004 - 2005 m. gim. (14-15 m.) 

Vaikinai 2003 - 2004 m. gim. (15-16 m.) 

 

4. Komandos dalyvių skaičius ir sudėtis 

Priklauso nuo LTOK kvotos 
 

5. Svarbi informacija 

- Atrankoje dalyvauja Lietuvos pilietybę turintys asmenys; 

- Užsienyje besitreniruojantys sportininkai privalo startuoti, bent vienose atrankinėse varžybose 

Lietuvoje. 

- Plaukikas privalo laikytis visų plaukimo federacijos taisyklių ir vykdyti įsipareigojimus komandai. 

 

6. Atrankos kriterijai 

6.1. Atranka vyksta tik 50 m baseine vykdomose varžybose. 

6.2. Atrankos periodas 2019 01 01 – 2019 04 27 d. 

6.3. Normatyvus galima vykdyti tik varžybose su elektronine laiko fiksavimo sistema. 

6.4 Atrankinės varžybos : 

- Visos pagal LPF 2019 m. kalendorių Lietuvoje ir užsienyje  vyksiančios varžybos;  

- Tarptautinės varžybos esančios LEN , FINA kalendoriuje (apie dalyvavimą jose pranešti iš anksto  

EJOF programos kuratoriui ir LPF) 
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  6.5 Atrankos normatyvai:  

 

Merginos  Rungtys Vaikinai 

A B taškai  A B taškai 

0.26,45 0.26,92 679 50 m l/st 0.23,87 0.24,36 632 

0.57,55 0.58,70 683 100 m  l/st 0.52,32 0.52,91 696 

2.05,37 2.06,63 710 200 m  l/st 1.53,78 1.54,68 703 

4.25,86 4.27,36 691 400 m  l/st 4.02,09 4.05,96 716 

9.01,70 9.18,07 655 800 m  l/st       

   1500 m  l/st 15.53,17 16.32,58 675 

1.04,41 1.05,58 695 100 m nugara 0.58,00 0.58,90 682 

2.19,08 2.20,97 681 200 m nugara 2.06,11 2.07,96 669 

1.12,89 1.13,59 661 100 m krūtine 1.05,07 1.06,20 642 

2.36,46 2.37,42 690 200 m krūtine 2.21,62 2.24,48 673 

1.02,80 1.03,32 672 100 m peteliške 0.55,64 0.56,37 690 

2.19,69 2.22,44 625 200 m peteliške 2.04,05 2.05,80 696 

2.22,15 2.23,49 679 200 m kompl. pl. 2.07,46 2.08,81 693 

5.01,14 5.04,98 666 400 m kompl. pl. 4.33,85 4.39,10 666 

 

6.6. Komandos formavimas 

Po atrankos varžybų į komandą atrenkami sportininkai tokia tvarka : 

1. „A“ normatyvas – sportininkas automatiškai patenka į komandą. Vienoje rungtyje gali būti tik du 

sportininkai (taip buvo praeitame EYOF ) . Jei vienoje rungtyje būtų daugiau nei du sportininkai 

su „A“ normatyvu, papildomai bus žiūrimi Fina 2019  reitingas. 

2. „B“  normatyvas – jei tam tikroje rungtyje nėra dviejų sportininkų su „A“ normatyvais, žiūrime 

sportininkus, kurie įvykdė „B“  normatyvus į neužpildytas rungtis. Jei skirtingose rungtyse 

sportininkai turi „B“ normatyvą, bet viršijame mums skirtą sportininkų kvotą, į komandą 

kviečiamas sportininkas, kurio aukštesnis Fina 2019 reitingas. 

3. Jei atrinkus sportininkus, kurie įvykdė „A“ ir „B“ normatyvus, turime situaciją, kad rungtyje nėra 

po du sportininkus ir pagal mums skirtą kvotą lieka laisvų vietų, į komandą patenka sportininkai 

pagal šį principą: 

➢ dviejų nuotolių „B“  normatyvų reitingo suma (pvz. 1362 ) – tų pačių nuotolių rezultatų 

reitingo suma ( pvz. 1300 ) = skirtumas (62). Kurio sportininko skirtumas bus mažesnis, 

tas ir patenka į rinktinę (imam nuotolius, kurie laisvi ir sportininkas realiai gali juos 

plaukti). 

4. Estafetės komanda formuojama sekančiu principu : 

➢ jei po atrankos, sudėjus  4 geriausius sportininkų rezultatus atitinkamuose nuotoliuose, 

gauname rezultatą, lygų praeito EYOF  „A“  finalui, tokiu atveju estafetinė komanda 

prilyginama „A“ normatyvui ir yra aukščiau už individualių sportininkų „B“ normatyvą. 

Kitu atveju, estafetinė komanda, formuojama iš  patekusių į rinktinę sportininkų. 
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5. Trenerių atrankos principai : 

1. Treneris, kurio sportininkas turi „A“ normatyvą ir aukščiausią reitingą.  

2. Treneris, kurio sportininkų  po atrankos skaičiuojant „A“ ir „B“ normatyvus, komandoje 

yra daugiausiai. 

3. Jei nėra „A“ normatyvų įvykdžiusių sportininkų, tik tada imamas „B“ normatyvo ir 

aukščiausią reitingą turinčio, sportininko treneris. 

4. Jei nėra sportininkų, įvykdžiusių normatyvus, imamas treneris sportininko, kurio reitingų  

skirtumas mažiausias . O antras treneris – kurio daugiausiai sportininkų pateko į rinktinę. 

5. Jei yra papildomai skirta LTOK vieta, į varžybas vyksta kuratorius, dirbęs visos EJOF 

programos metu.  

7. Galutinės komandos paskelbimas   

    Galutinė komandos sudėtį tvirtina LPF VK ir viešai skelbiama ne vėliau kaip 2019 05 15 d.  

 

8. Suformuotos komandos narių įsipareigojimai 

-  Po atrankos periodo suformuota komanda privalo vykdyti visą pasirengimo EJOF planą. 

  

   

_______ 

__ 

_ 

 

 


