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ATVIROS ŠIAULIŲ MIESTO VETERANŲ PLAUKIMO VARŽYBOS, 

SKIRTOS PLAUKIMO MOKYKLOS „DELFINAS“  

50 METŲ JUBILIEJUI PAMINĖTI 
 

 

N U O S T A T A I 
 

 

I. VARŽYBŲ VYKDYMO LAIKAS IR VIETA 
 

Varžybas organizuoja ir vykdo Šiaulių plaukimo mokykla „Delfinas“,  25 m ilgio 

baseine, Ežero g. 11a. 

Varžybos vyks 2017 m. gruodžio 16 d. (šeštadienį)  

- Dalyvių registracija 11.00 – 12.00 val. 

- Pramankšta 12.00 – 13.00 val. 

- Varžybų atidarymas 13.00 – 13.15 val. (dailiojo plaukimo mergaičių pasirodymas). 

- Varžybų pradžia 13.15 val. 
 

II. DALYVIAI 
 

Varžybos asmeninės. Varžybose gali dalyvauti 25 m. amžiaus ir vyresni 

sportininkai. 

Varžybų dalyviai asmeniškai atsako už savo sveikatą ir gyvybę varžybų metu ir tai 

patvirtina pasirašydami protokole registruodamiesi.  

Individualiose rungtyse dalyviai skirstomi į amžiaus kategorijas pagal FINA 

priimtas veteranams taisykles. Amžiaus grupės:  

 
I gr. 25-29 m.               VII gr. 55-59 m.               

II gr. 30-34 m.               VIII gr. 60-64 m.               

III gr. 35-39 m  IX gr. 65-69 m.               

IV gr. 40-44 m.               X gr. 70-74 m.        

V gr. 45-49 m.               XI gr. 75-79 m.  

VI gr. 50-54 m.                XII gr. 80 m. ir vyr. 

 

Atitinkamai kategorijai sportininkai priskiriami pagal tai, kiek metų turės 2017 m. 

gruodžio mėn. 31 d. Dalyviams leidžiama startuoti dviejuose nuotoliuose. 
 

 

 

 

 

 

 



 

III. VARŽYBŲ PROGRAMA 

 
 

1.  50 m laisvuoju stiliumi               moterys 

2.  50 m laisvuoju stiliumi               vyrai 

3.  50 m peteliške                                                        moterys 

4.  50 m peteliške                              vyrai 

5.  50 m nugara                                moterys 

6.  50 m nugara                                vyrai / apdovanojimai 

7.  50 m krūtine                            moterys 

8.  50 m krūtine                            vyrai 

9.  100 m kompl.pl.                           moterys 

10.  100 m kompl.pl.                           vyrai / apdovanojimas 
         

 

IV. PARAIŠKŲ PATEIKIMAS 
 

 Apie dalyvavimą prašome informuoti tel./faks. (8 41) 52 05 08 arba el. paštu 

jolitam@splius.lt iki 2017 m. gruodžio 4 d.  

Techninės paraiškos pateikiamos iki 2017 m. gruodžio 11 d. varžybų vyr. sekretorei 

e. paštu: jolitam@splius.lt (paraiškų pavyzdys pateiktas 1 priede). Komandos didesnės nei 

5 žmonės paraišką pateikia naudojant programą „Entry Editor“. Paraiška laikoma priimta 

jeigu gavote atsakymą. 

Pakeitimai galimi varžybų dalyvių registracijos metu iki 2017 m. gruodžio 16 d. 

12.00 val. 

 
 

V. APDOVANOJIMAS 
 

            Varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami diplomais ir medaliais. 

             Kiekvienos amžiaus grupės geriausi du plaukikai (vyras ir moteris), skaičiuojant  

dviejų rungčių taškus, pagal FINA taškų skaičiavimo lentelę, apdovanojami specialiais 

prizais. 

              

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

Varžybos yra viešas renginys, kuriame gali būti filmuojama ir fotografuojama. 

Filmuota ar fotografuota medžiaga yra platinama žiniasklaidoje ar internete. Dalyvis, 

komanda, pateikdami paraišką, patvirtina, kad su šiais nuostatais susipažino ir jų laikysis. 
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