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LIETUVOS PLAUKIMO FEDERACIJA 

 

VYKDOMOJO KOMITETO 

 

N U T A R I M A S  

DĖL DIDELIO MEISTRIŠKUMO LIETUVOS PLAUKIMO FEDERACIJOS 

SPORTININKŲ IR KITŲ RINKTINĖS NARIŲ SKATINIMO  

 

2018 m. lapkričio 6 d. Nr.11 

Kaunas 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 37 

punktu, atsižvelgdama į  Lietuvos respublikos vyriausybės nutarimą “Dėl didelio 

meistriškumo sportininkų ir kitų rinktinės narių skatinimo”, Lietuvos plaukimo federacija 

n u t a r i a:  

1. Patvirtinti pridedamus: 

1.1. prizų, skiriamų didelio meistriškumo sportininkams ir treneriams už sporto 

laimėjimus, dydžius;  

1.2. prizų, skiriamų plaukikams už pasiektus Lietuvos rekordus, dydžius; 

2. Nustatyti, kad: 

2.1. paaiškėjus, jog prizai išmokėti už sporto laimėjimus pasiektus naudojant 

draudžiamus preparatus, dopingą ar kitaip manipuliuojant sporto rezultatais, išmokėti prizai 

privalo būti gražinti.  

 

 

      

 

 

 

Prezidentas Emilis Vaitkaitis  

 

 

 

  

 

  



Puslapis 2 iš 3 

 

PATVIRTINTA 

Lietuvos plaukimo federacija 

2018 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 11 

 

 

PRIZŲ, SKIRIAMŲ DIDELIO MEISTRIŠKUMO SPORTININKAMS IR 

TRENERIAMS UŽ SPORTO LAIMĖJIMUS, DYDŽIAI  

 

 

Sporto varžybų pavadinimas 
Iškovota vieta ir prizo dydis (eurų) 

pirmoji antroji trečioji ketvirtoji penktoji šeštoji septintoji aštuntoji 

Olimpinės rungtys 

Jaunimo olimpinės žaidynės 1500 1200 1000 700 500 400 300 200 

Pasaulio jaunimo čempionatas 1500 1200 1000 600 400 200 – – 

Europos jaunimo čempionatas 1000 700 500 – – – – – 

Europos jaunimo olimpinis 

festivalis 

500 300 200 – – – – – 

Neolimpinės rungtys 

Jaunimo olimpinės žaidynės 700 500 400 – – – – – 

Pasaulio jaunimo čempionatas 700 500 400 – – – – – 

Europos jaunimo čempionatas 500 300 200 – – – – – 

Europos jaunimo olimpinis 

festivalis 

250 150 100 – – – – – 

 

Pastabos: 1. Lentelėje nurodyto dydžio prizai skiriami: 

      
1.1. prizo treneriams, rengusiems sportininką, dydis – 50 procentų lentelėje už atitinkamą sporto 

laimėjimą nustatyto prizo dydžio; 

1.2. už estafetinių plaukimų pasiekimus prizai mokami kiekvienam komandos nariui pagal pateiktą 

lentelę 

1.3. Prizai už sporto laimėjimus gali būti skiriami plaukimo, šuolių į vandenį, dailiojo plaukimo bei 

plaukimo atviruose vandenyse sportininkams ir jų treneriams.  

 

 

–––––––––––––––––––– 
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PATVIRTINTA 

Lietuvos plaukimo federacija 

2018 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 11 

 

 

PRIZŲ, SKIRIAMŲ PLAUKIMAMS UŽ PASIEKTUS LIETUVOS REKORDUS, 

DYDŽIAI 

 

 
 Prizo dydis (eurai) 

Lietuvos suaugusiųjų rekordas 50 m arba 25 m baseine 200 

Lietuvos rekordas iki 17 m. 50 m baseine 100 

Lietuvos rekordas iki 15 m. 50 m baseine 50 

Lietuvos rekordas iki 13 m.  - 

 

Pastabos: 1. Lentelėje nurodyto dydžio prizai skiriami: 

      
1.1. prizai skiriami tik už rekordus, pasiektus individualiose rungtyse; 

1.2. prizai skiriami tik už jau patvirtintus Lietuvos rekordus pagal Lietuvos rekordų registravimo 

nuostatus (2016-03-31 d. VK sprendimas) 
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