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EUROPOS JAUNIMO PLAUKIMO ČEMPIONATAS  

ABERDYNAS (GBR) 2020 M. LIEPOS 8-12 D. 

 

PLAUKIMO ATRANKOS KRITERIJAI 

  
1. Europos jaunimo plaukimo čempionatas (EjmČ) – LEN kasmet organizuojamos plaukimo varžybos 

skirtos geriausiems Europos jauniesiems plaukikams, kurių amžius: 14-17 m. merginos ir 15-18 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. 

 

2. Varžybų data ir vieta: 

2020 m. liepos 8-12 d. 

Aberdynas (GBR)   

50 m uždaras baseinas 

 

3. Dalyvių amžius: 

Merginos 2003 - 2006 m. gim. (14-17 m.) 

Vaikinai 2002 - 2005 m. gim. (15-18 m.) 

 

4. Komandos dalyvių skaičius ir sudėtis 

 

Komandos galima maksimali kvota (pagal LPF biudžetą) – 13 žmonių. 

- 10 sportininkų 

- 2 treneriai 

- 1 medikas/masažuotojas 

 
*  Komandos sudėtis gali kisti, priklausomai nuo įvykdytų normatyvų.  

 

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. Normatyvus į EJmČ'20 galima vykdyti tik 50 m baseine vykdomose varžybose su elektronine laiko 

fiksavimo sistema. 

6.2. Atrankos periodas 2020 01 01 – 2020 05 17 d. 

6.3. Apie dalyvavimą užsienio varžybose ir pasiektą EJmČ'20 normatyvą būtina raštu informuoti 

Lietuvos plaukimo federaciją, pateikti oficialius varžybų protokolus (ar protokolų internetinę nuorodą) 

per 1 savaitę. 

6.4 Atrankos normatyvas lygus 2019 m. Europos jaunimo čempionato (Kazanė, RUS)  24 vietos 

(parengiamieji pl.) rezultatas jeigu rungtyje yra daugiau kaip 32 sportininkai. Jeigu sportininkų mažiau 

nei 32 – 16 vietos rezultatas. 

6.5 Atrankos normatyvai:  
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Merginos  Rungtys Vaikinai 

26,44 50 m l/st 23,58 

56,96 100 m  l/st 51,15 

2.03,68 200 m  l/st 1.52,96 

4.26,90 400 m  l/st 3.59,01 

8.59,97 800 m  l/st 8.15,18 

17.11,30 1500 m  l/st 15.50,51 

- 50 m nugara - 

1.04,79 100 m nugara 57,01 

2.17,60 200 m nugara 2.04,27 

- 50 m krūtine - 

1.12,46 100 m krūtine 1.04,33 

2.35,56 200 m krūtine 2.19,30 

- 50 m peteliške - 

1.01,73 100 m peteliške 55,32 

2.15,64 200 m peteliške 2.02,97 

2.20,92 200 m kompl. pl. 2.05,07 

4.59,43 400 m kompl. pl. 4.30,89 

 

6.6. Komandos formavimas 

Pasibaigus atrankos ciklui komanda formuojama sekančia tvarka: 

1. Į komandą kviečiami plaukikai įvykdę normatyvus olimpinėse rungtyse (ne daugiau kaip 4 

plaukikai į vieną rungtį) 

2. Po atrankos periodo pabaigos vyr. trenerio siūlymu ir VK sprendimu formuojama galutinė 

komandos sudėtis (pagal esamą kvotą) atsižvelgiant į LPF prioritetus: 

- Perspektyvumas, pažanga 

- KKSD taškai 

3. Trenerių atranka:  

Po pasibaigusio atrankos ciklo, komandos treneriais siūloma tapti: 

- Aukščiausias sportininko reitingas; 

- Daugiausiai atsirinkusių auklėtinių̨;  

 

6. Galutinės komandos paskelbimas   

    Galutinė komandos sudėtį tvirtina LPF VK ir viešai skelbiama ne vėliau kaip 2020 06 01 d.  

 

7. Suformuotos komandos narių įsipareigojimai 

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

  

   

_______ 

__ 

_ 

 

 


