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KAUNO MIESTOVAIKŲ PAVASARIO  

PLAUKIMO PIRMENYBIŲ 

NUOSTATAI 

 

I TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 išsiaiškinti stipriausius Kauno m. vaikų amžiaus plaukikus;  

 populiarinti plaukimo sporto šaką vaikų tarpe; 

 kaupti varžybų patirtį; 

 palaikyti draugiškus ryšius su kitomis Kauno miesto plaukimo mokyklomis. 

 

II. VIETA IR LAIKAS 

Varžybos vyks 2016 m. balandžio 16 d. Kauno plaukimo mokyklos baseine “Dainava”, Partizanų 46.    

9 val. – pramankšta, 9.30val. – varžybų pradžia. 

 

III. DALYVIAI 

Varžybose dalyvauja Kauno PM “Dainavos”, “Vilijos”, “Šilainių”, Kauno Centro sporto mokyklos plaukikai. 

Berniukai gimę 2003-2005 metais bei mergaitės gimusios 2004-2006 metais. Varžybos asmeninės. 

 

IV. VARŽYBŲ PROGRAMA 

Eil. 

Nr. 

Rungtis 

MERGAITĖS 

Eil. 

Nr. 

Rungtis 

BERNIUKAI 

1 200 m l/st   2 200 m l/st   

3 100 peteliške    4 100 peteliške   

5 100 nugara   6 100 nugara   

7 100 krūtine   8 100 krūtine   

9 100 kompleksu 10 100 kompleksu 

11 4x50 l/st MIX estafetė   

Dalyvis gali dalyvauti 2 nuotoliuose. 

 

V. APDOVANOJIMAS: 

Varžybos vykdomos pagal FINA ir Lietuvos plaukimo federacijos taisykles, galioja vieno starto taisyklė. 

Indvidualių rungčių nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami 1-3 vietos medaliais, diplomais. Estafečių 

nugalėtojai ir prizininkai – medaliais. 

Pagal FINA taškų skaičiavimo lentelę  geriausi sportininkai (3 berniukai ir 3 mergaitės) surinkę daugiausiai 

reitingo taškų apdovanojami taurėmis. Surinkus vienodą reitingo taškų sumą žiūrima (pirma iškovotų medalių 

skaičius ir tik tada  įvertinama tai I, II, ar III vieta). Sportininkas, neatvykęs į apdovanojimo ceremoniją, gali 

netekti teisės į prizą. 

 

VI.PARAIŠKŲ PATEIKIMAS 

Apie dalyvavimą varžybose pranešti iki 2016 m. balandžio 6 d. elektroniniu paštu dainava@swim.lt. 

Paraiškos pateikiamos elektroniniu paštu: dainava@swim.lt iki 2016 m. balandžio 11 d. 16 val. Išbraukimai 

gaimi iki 2016 m. balandžio 15 d. 14 val  

Paraiškos, pateiktos vėliau nebus priimamos. Paraiška laikoma priimta, jei gavote atsakymą. Išspausdinus 

pradmės protokolus jokie pakeitimai nepriimami. Varžybos vykdomos naudojant „Meet Manager“ programą. 

 

VII.VARŽYBŲ VYKDYTOJAI 

Kauno plaukimo mokyklos baseinas “Dainava”.. Varžybų vyr. teisėjas S.Binevičius, vyr. sekretorė Ž.Zujienė.. 

Organizaciniais klausimais kreiptis į S .Binevičių (+370-613 48621). 

mailto:dainava@swim.lt

