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PATVIRTINA 

Lietuvos Plaukimo federacija 

2019-02-15 d. VK protokolu 
 

UNIVERSIADA  

NEAPOLIS (ITA) 2019 M. LIEPOS 3-14 D. 

 

ATRANKOS KRITERIJAI 
 

1. Universiada – FISU (tarptautinė studentų sporto federacija) kas 2 metus rengiamas multi-sporto šakų 

studentų sporto žaidynės.  

  

2. Varžybų data ir vieta: 

2019 m. liepos 3-14 d.  

Neapolis (Italija) 

 

3. Komandos dalyvių skaičius ir sudėtis: 

pagal įvykdytų normatyvų skaičių ir LSSA (Lietuvos studentų sporto asociacijos) skirtą kvotą.  

 

4. Reikalavimai dalyviams: 

1. Būti studentu (Studento statusas, pažymėjimas) 

2. Amžius 1994-2001 m. gim. (18- 25 metai) 

 

5. Aktuali informacija: 

Atrankoje dalyvauja Lietuvos pilietybę turintys asmenys. 

5. Atrankos kriterijai: 
 

5.1. Atranka vyksta tik 50 m baseine vykdomose varžybose. 

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

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

5.4 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) 

5.5. Atrankos normatyvai:   

Vyrai Rungtys Moterys 

23,46 50 m l.stiliumi 26,42 

51,51 100 m l.stiliumi 57,40 

1.53,16 200 m l.stiliumi 2.04,81 

4.00,16 400 m l.stiliumi 4.23,34 

8.18,91 800 m l.stiliumi 9.05,71 

15.54,14 1500 m l.stiliumi 17.21,76 

56,95 100 m nugara 1.03,71 

2.04,48 200 m nugara 2.18,71 

1.03,05 100 m krūtine 1.10,79 

2.17,59 200 m krūtine 2.33,02 

54,78 100 m peteliške 1.01,53 

2.02,80 200 m peteliške 2.15,73 

2.06,43 200 m kompl. pl. 2.19,69 

4.30,93 400 m kompl. pl. 4.56,97 
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5.6. Po atrankos periodo pabaigos, pagal LSSA skirtą sportininkų kvotą, komanda formuojama sekančia 

tvarka: 

 1. Sportininkai įvykdę atrankos normatyvus; 

 2. Jeigu įvykdžiusių normatyvų yra daugiau nei tam skirtų vietų, prioriteto eiliškumas skiriamas: 

  a.) Pasaulio čempionatui besirengiantiems sportininkams, kurių pasirengimo planuose 

numatyta Universiada;  

  b.) Įvykdytų normatyvų skaičius; 

  c.) Galimybė iškovoti kuo aukštesnę vietą (kokią vietą praėjusioje Universiadoje atitinka 

atrankoje pasiektas rezultatas). 

 3. Jeigu LSSA skiria didesnę sportininkų kvotą, o normatyvus įvykdžiusių sportininkų nėra, 

prioriteto eiliškumas skiriamas: 

  a.) Galimybė iškovoti kuo aukštesnę vietą (kokią vietą praėjusioje Universiadoje atitinka 

atrankoje pasiektas rezultatas); 

  b.) FINA 2019 m. reitingas. 

5.7. Trenerio atranka: 

 1. Pagal LSSA kvotą eiliškumo prioritetas: 

  a.) Patekusių į komandą sportininkų skaičius; 

  b.) Sportininko treneris, kurio auklėtinis gali iškovoti kuo aukštesnę vietą (kokią vietą 

praėjusioje Universiadoje atitinka atrankoje pasiektas rezultatas) 

  c.) FINA 2019 m. reitingas. 

5.8. Komandos vadovas skiriamas VK sprendimu. 

 

 6. Galutinės komandos paskelbimas 

Galutinė komandos sudėtį tvirtina LPF VK ir viešai skelbia ne vėliau nei 2019 05 15 d.  
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