
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATVIRAS 2016 M. 

LIETUVOS 
 

VETERANŲ PLAUKIMO 
 

ČEMPIONATAS 

 
 
 
 

 

Lapkričio 26–27 d. 

 

DRUSKININKAI 



NUOSTATAI 
 

 

I.  VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS 
 
 
 
 

 

Atviras Lietuvos plaukimo veteranų čempionatas vykdomas Sportininkų 
rengimo centro 25 m baseine, M. K. Čiurlionio g. 115A, Druskininkuose, 
2016 m. lapkričio 26–27 d. 

 
 
 

 

Varžybų pradžia: 

 

lapkričio 26 d. dalyvių registracija 9.00–10.00 val. 
(šeštadienis)  

 pramankšta 10.00–10.30 val. 
  

 I dalies varžybų pradžia 10.30 val. 
  

 dalyvių registracija 11.00–13.00 val. 
  

 pramankšta 13.00–14.00 val. 
  

 II dalies varžybų pradžia 14.00 val. 
  

  

lapkričio 27 d. pramankšta 7.30–8.00 val. 
(sekmadienis)  

 III dalies varžybų pradžia 8.00 val. 
  

 pramankšta 9.30–10.00 val. 
  

 IV dalies varžybų pradžia 10.00 val. 
  

 nugalėtojų apdovanojimas 14.00 val. 
  



II. VARŽYBŲ PROGRAMA 
 
 
 

 

 

400 m kompleksu (moterys, vyrai)  
400 m l/st (moterys, vyrai) 

 

Lapkričio 26 d. (šeštadienis) II dalis 

 

50 m nugara (moterys, vyrai)  
50 m peteliške (moterys, vyrai)  

100 m l/st (moterys, vyrai)  
100 m krūtine (moterys, vyrai)  
200 m nugara (moterys, vyrai)  

200 m peteliške (moterys, vyrai)  
100 m kompleksu (moterys, vyrai)  

4x50 m estafetė kombinuota (moterys)  
4x50 m estafetė kombinuota (vyrai) 

 

Lapkričio 27 d. (sekmadienis) III dalis 

 

800 m l/st (moterys, vyrai) 

 

Lapkričio 27 d. (sekmadienis) IV dalis 

 

50 m l/st neįgalieji (moterys, vyrai)  
50 m l/st (moterys, vyrai)  

50 m krūtine (moterys, vyrai)  
100 m nugara (moterys, vyrai)  

100 m peteliške (moterys, vyrai)  
200 m l/st (moterys, vyrai)  

200 m krūtine (moterys, vyrai)  
200 m kompleksu (moterys, vyrai)  

4x50 m estafetė l/st (moterys)  
4x50 m estafetė l/st (vyrai) 



 

III.VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IV. VARŽYBŲ DALYVIAI 

 

 Varžybos asmeninės. Varžybose gali dalyvauti 25 m. amžiaus ir 
vyresni sportininkai, Lietuvos ir užsienio šalių piliečiai, baigę aktyvią 
sportinę karjerą ir sumokėję dalyvavimo mokestį; 

 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 (25-29; 30-34; 35-39; 40-44; 45-49; 
50-54 ir t.t). Atitinkamai kategorijai sportininkai priskiriami pagal tai, kiek 
metų turės 2015 m. gruodžio mėn. 31 d.; 

 Estafetiniuose plaukimuose klubų komandos startuoja šiose amžiaus 
kategorijose: 100-119 m., 120-159 m., 160-199m., 200-239 m., 240-279 
m., 280-319 m. 

 Dalyvis gali dalyvauti neribotą nuotolių skaičių ir estafetėse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



V. VARŽYBŲ EIGA 
 

 

 Varžybos vykdomos pagal Tarptautinės plaukimo federacijos FINA 
taisykles plaukikų kategorijai „Masters“. 

 Varžybų rezultatai fiksuojami OMEGA laiko fiksavimo sistema. 

 Varžybos asmeninės. 

 Varžybose vykdomi tik finaliniai plaukimai. 
 800 m laisvu stiliumi rungtys vykdomos esant ne mažiau kaip 

3 dalyviams. 
 Visos rungtys vykdomos pradedant nuo silpniausių užplaukimų iki 

stipriausių, išskyrus 800 m l/st vykdomas pradedant nuo stipriausių iki 
silpniausių. 

 800 m rungtis turi laiko limitą. Jam pasibaigus rungtis stabdoma. 
 

 

Laiko limitai 800 m l. stiliumi: 

 

Moterys              

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 

12:25,0 12:40,0 13:05,0 13:50,0 15:00,0 16:00,0 16:50,0 18:00,0 19:15,0 20:50,0 23:55,0 25:50,0 28:50,0 35:40,0 

Vyrai              

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 

11:08,0 11:15,0 11:26,0 11:35,0 12:05,0 12:50,0 13:40,0 14:45,0 15:45,0 17:20,0 18:50,0 20:40,0 23:13,0 26:55,0 

 

! Nakvynės rezervavimu dalyviai rūpinasi patys (daugiau informacijos priede). 
 

 

VI. SKUNDAI IR PROTESTAI 
 
 
 

 Protestai yra galimi, jei nesilaikoma varžybų taisyklių ir nuostatų, jei 
kitos sąlygos kelia pavojų varžyboms ir sportininkams, tačiau ne prieš 
pažeidimo faktą. 

 Protestai pateikiami raštu, kartu su 30 EUR užstatu. 

 Protestus svarsto Arbitras pagal FINA taisykles. 

 Protestą patenkinus, užstatas yra gražinamas. 



VII. VARŽYBŲ NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 

 

 Kiekvienos rungties amžiaus grupių čempionai apdovanojami medaliais. 
 Kiekvienam varžybų dalyviui įteikiamas sertifikatas ir atminimo suvenyrai. 
 Dešimt absoliučiai geriausių plaukikų, skaičiuojant 3-jų geriausių startų taškų 

sumą pagal DSV Master Performance Table 2013, apdovanojami specialiais 
prizais. 

 

VIII. PARAIŠKŲ PATEIKIMAS 

 
 Techninės varžybų dalyvių paraiškos pateikiamos iki 2016 m. lapkričio 18 d. 

varžybų vyr. sekretorei el. paštu: swimmasters2016@gmail.com
(paraiškų pavyzdys pateiktas 1 priede). Komandos, didesnės nei 5 žmonių, 
paraišką pateikia naudodamos programą „Entry Editor“. Komandai 
kvietimas išsiunčiamas pateikus užklausą elektroniniu paštu 
swimmasters2016@gmail.com 

 Paraiška laikoma priimta, jeigu gavote atsakymą. 

 Pakeitimai galimi iki lapkričio 25 d. 15.00 val. 
 Po lapkričio 26 d. 10.00 val. jokie pakeitimai dalyvių sąrašuose 

negalimi. 
 Estafečių paraiškos pateikiamos iki II ir IV varžybų dalių pradžios. 

 

IX. FINANSINĖS SĄLYGOS 

 
 Varžybų dalyvio mokestis – 20 EUR (65 metų ir vyresni Lietuvos veteranai 

nuo dalyvio mokesčio atleidžiami). 
 Varžybų dalyvio mokestis turi būti sumokėtas iki dalyvių registracijos 

pabaigos. 
 Mokestis už neatvykimą į startą – 3 €, estafetėje – 10 €. 
 Dalyvių kelionės, nakvynės, maitinimo išlaidas apmoka 

siunčianti organizacija arba asmeniškai patys dalyviai. 
 Pagrindinių teisėjų nakvynės ir maitinimo išlaidas apmoka Lietuvos plaukimo 

federacija. 
 Dalyvio mokestis gali būti sumokėtas iš anksto pavedimu: 
 

Gavėjas - Lietuvos plaukimo federacija,  
Sąskaitos Nr. - LT49 7044 0600 0150 1455  
Bankas - AB SEB bankas, Banko kodas - CBVILT2X 

 

X. 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. 



mailto:swimmasters2016@gmail.com
mailto:swimmasters2016@gmail.com


Priedas 

 

Viešbučių pasiūlymai 

 

Dėmesio! Varžybų dalyviai apgyvendinimu turi pasirūpinti 

patys.  

Žemiau pateiktos kainos yra taikomos tik tuo atveju, jei kreipiantis 

nurodoma, kad kreipiamasi nuo Lietuvos plaukimo federacijos.  

 

 

Svečių namai „Parko vila“ ** 

K. Dineikos g. 12, Druskininkai 

 

Tel. +370 659 63450 

       +370 659 99460 

el. p. info@parkovila.lt 

 

Apgyvendinimo kaina 1 žm. be 

maitinimo  

12 Eur/parai 

Apgyvendinimo kaina 1 žm. su 

maitinimu 3 kartus per dieną 

24 Eur/parai 

*kainos su vietine rinkliava 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@parkovila.lt


Viešbutis ,,Pušynas“ *** 

Vilniaus al. 3, LT-66119, Druskininkai 

 

Tel. +370 313 56666 

Mob.tel. +370 656 56516 

Skype: Pusynas Evgenij 

El. p. marketingas@pusynas.lt 

 

 

Apgyvendinimo kaina 1 žm. su 

pusryčiais dviviečiame/triviečiame 

kambaryje 

20 Eur/parai 

Apgyvendinimo kaina 1 žm. su 

maitinimu 3 kartus per dieną 

dviviečiame/triviečiame kambaryje 

30 Eur/parai 

*kainos be vietinės rinkliavos (1 Eur/para) 

 

Viešbutis ,,Galia“ ***, korpusas ,,Aistė“ 

Dabintos g. 4, Druskininkai, Lietuva 

Tel. +370 (313) 60513  

Mob.+370 (685) 08833 

El. p. info@galia.lt 

 

Apgyvendinimo kaina 1 žm. be pusryčių 

dviviečiame/triviečiame/keturvietyje kambaryje 

12 Eur/parai 

Apgyvendinimo kaina 1 žm. su pusryčiais 

dviviečiame/triviečiame/keturvietyje kambaryje 

16 Eur/parai 

Apgyvendinimo kaina 1 žm. su maitinimu 3 

kartus per dieną dviviečiame/triviečiame 

kambaryje 

23 Eur/parai 

* kainos su vietine rinkliava 

 

tel:%2B370%C2%A0313%2056666
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