
Atranka į 2016 m. Nordic čempionatą (25 m baseinas) 

Nordic Swimming Championships 2016 

Kolding, Denmark – Friday 9th – Sunday 11th December 2016 

Amžiaus grupės: 

- Junior Boys 14 – 17 years (02/01/00/99) 

- Junior Girls 13 – 16 years (03/02/01/00) 

- Senior Boys 18 years and older (98 and older) 

- Senior Girls 17 years and older (99 and older) 

Sports entry by name 28 th. November 2016 

 

1. Atranka vyksta Lietuvos plaukimo federacijos taurės varžybų metu 2016 11 11-12 d., Anykščiuose. 

2. Nordic atrankoje dalyvauja visi Lietuvos plaukikai nevykstantys į PČ 25 m Kanadoje. 

3. Atranka: 

1. Suaugę vaikinai (98 ir vyresni)   

                 Merginos (99 ir vyresni) 

5 Vaikinai/vyrai – po vieną žmogų į būdą  
- 1 plaukikas nugara pagal 2 nuotolių reitingo didesnę sumą pvz. 50 + 100 nug. arba 100 ir 200 nug.  
- 1 plaukikas krūtine pagal 2 nuotolių reitingo didesnę sumą pvz. 50 + 100 krūt. arba 100 ir 200 krūt. 
- 1 plaukikas peteliške pagal 2 nuotolių reitingo didesnę sumą  50 + 100 pet. arba 100 ir 200 pet. 
- 1 plaukikas l.stiliumi pagal 2 nuotolių reitingo didesnę suma (50, 100, 200, 400, 1500 l.stiliumi). 
- 1 vaikinas pagal geriausių bet kokių 2 nuotolių reitingo sumą. 
 
2 Merginos/moterys -  2 merginos pagal geriausių bet kokių 2 nuotolių reitingo sumą.    
 
1 Treneris – vienas treneris pagal eiliškumą: 
1. Daugiausiai atsirinkusių auklėtinių į suaugusių Nordic čempionatą 
2. Jeigu vienodai auklėtinių, tai pagal tų auklėtinių aukštesnį atrankos reitingą suminėse distancijose 
(jeigu po 2 auklėtinius tai pvz. delfinistas 1400 tšk + mergina 1100 tšk. Jeigu po vieną, tada dar 
paprasčiau). 
 

 

2. Jaunimas:   

Junior Boys 14 – 17 years (02/01/00/99)  

Junior Girls 13 – 16 years (03/02/01/00) 

6 vaikinai – po vieną žmogų į būdą: 
- 1 plaukikas nugara pagal 2 nuotolių reitingo didesnę sumą 100 ir 200 nug.  
- 1 plaukikas krūtine pagal 2 nuotolių reitingo didesnę sumą 100 ir 200 krūt. 
- 1 plaukikas peteliške pagal 2 nuotolių reitingo didesnę sumą  100 ir 200 pet. 
- 1 plaukikas l.stiliumi (sprintas) pagal 2 nuotolių reitingo didesnę sumą 50, 100 l.stiliumi. 
- 1 plaukikas l.stiliumi (vid. Ir ilgi nuotoliai)  pagal 2 nuotolių reitingo didesnę suma (200, 400, 1500 
l.stiliumi).  
- 1 plaukikas kompleksistas pagal 200 ir 400 reitingo sumą.  
 



Atranka į 2016 m. Nordic čempionatą (25 m baseinas) 

4 merginos - 4 merginos pagal geriausių bet kokių 2 nuotolių reitingo sumą.    
 
2 Treneriai – pagal eiliškumą: 
1. Daugiausiai atsirinkusių auklėtinių į suaugusių Nordic jaunimo čempionatą. 
2. Jeigu vienodai auklėtinių, tai pagal tų auklėtinių aukštesnį atrankos reitingą suminėse distancijose 
(jeigu po 2 auklėtinius tai pvz. delfinistas 1400 tšk + mergina 1100 tšk. Jeigu po vieną, tada dar 
paprasčiau). 
 

 

Visa komandos sudėtis: 

Vyrai Moterys Vaikinai Merginos 

1. Delfinas 
2. Nugara 
3. Krutine 
4. L.stiliumi 
5. 2 nuot. reit  

1. pagal 2 rungčių reitingo sumą 
2. Pagal 2 rungčių reitingo sumą  

1. Delfinas 
2. Nugara 
3. Krūtine 
4. L.stiliumi (sprintas) 
5. L.stiliumi (vid. Nuot.) 
6. kompl.  

1. pagal 2 rungčių reitingo sumą 
2. Pagal 2 rungčių reitingo sumą 
3. Pagal 2 rungčių reitingo sumą 
4. Pagal 2 rungčių reitingo sumą 

1 Treneris 1. Treneris 
2. Treneris 

1 Komandos vadovas 

Viso: 17 sportininkų, 3 treneriai ir 1 vadovas= 21 žmogus 

________________ 

___ 

 


