
TARPTAUTINIŲ	PLAUKIMO	VARŽYBŲ	
„DZŪKIJOS	TAURĖ	2020“	

 
N U O S T A T A I 

 
VARŽYB Ų TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
• siekiama populiarinti plaukimo sportą Dzūkijos regione; 
• palaikyti draugiškus ryšius su Lietuvos ir užsienio plaukikais; 
• išaiškinti geriausius jaunuosius plaukikus. 
 

VARŽYB Ų LAIKAS IR VIETA 
Varžybos vykdomos 2020 m. balandžio 3 – 4 dienomis Alytaus sporto ir rekreacijos centro 50 m baseine su 
„Omega ARES 21“ elektronine laiko fiksavimo sistema, Naujoji g. 52, LT – 62381, Alytus. 
 

VARŽYB Ų DALYVIAI 
Varžybos asmenin÷s. Dalyvis per dieną gali startuoti dviejuose nuotoliuose ir vienoje estafet÷je. 
 

Amžiaus grup÷s: I a. gr. 2003 m. gim. ir vyresni, mergait÷s ir berniukai 
 II a. gr. 2004 – 2005 m. gim., mergait÷s ir berniukai 
 III a. gr. 2006 – 2009 m. gim., mergait÷s ir berniukai 
 

VARŽYB Ų PROGRAMA 
 

Varžybos balandžio 3 d. (penktadienį), 13.00 val., pramankšta 12.00 val. 
1  50 m l / st mergait÷s  2  50 m l / st berniukai 
3 100 m nugara mergait÷s  4 100 m nugara berniukai 
5 200 m krūtine mergait÷s  6 200 m krūtine berniukai 
7 100 m peteliške mergait÷s  8 100 m peteliške berniukai 

25 min. pramankšta 
9 200 m l / st mergait÷s  10 200 m l / st berniukai 
11 200 m kompl. mergait÷s  12 200 m kompl. berniukai 

13 
6 x 50 m l / st   viena mergait÷ ir vienas berniukas iš kiekvienos amžiaus grup÷s (jaunesni 
gali startuoti vyresnių grup÷je) 

 

Varžybos balandžio 4 d. (šeštadienį), 11.00 val., pramankšta 10.00 val. 

14 200 m nugara mergait÷s  15 200 m nugara berniukai 
16 100 m krūtine mergait÷s  17 100 m krūtine berniukai 
18 200 m peteliške mergait÷s  19 200 m peteliške berniukai 
20 100 m l / st mergait÷s  21 100 m l / st berniukai 

 

 
APDOVANOJIMAS 
Varžybų nugal÷tojai ir prizininkai kiekvienoje amžiaus grup÷je apdovanojami diplomais ir medaliais. 
Plaukikai, (mergait÷s ir berniukai) kiekvienoje amžiaus grup÷je pasiekę geriausius rezultatus pagal reitingų 
lentelę, apdovanojami taur÷mis ir piniginiais prizais, I amžiaus grup÷ – 1 v. 100 €, 2 v. 60 €, 3 v. 40 €, II 
amžiaus grup÷ – 1 v. 60 €, 2 v. 40 €, 3 v. 30 €, III amžiaus grup÷ – 1 v. 50 €, 2 v. 30 €, 3 v. 20 €. Vienas 
varžybų dalyvis burtų keliu laim÷s vertingą prizą. 
 



PRIöMIMO SĄLYGOS 
Komanda, kurios sud÷tyje daugiau kaip 30 sportininkų, privalo skirti teis÷javimui savo kompetetingą teis÷ją. 
Varžybų mokestis dalyviui už vieną startą – 3 €. Visas dalyvavimo varžybose išlaidas kelion÷s, maitinimo ir 
nakvyn÷s apmoka siunčianti organizacija. 
 
PARAIŠKOS: Paraiškas galima pateikti dviem būdais:  
• naudojant „Entry Editor” programą el. paštu gintasbar@gmail.com  iki kovo 27 d. 16.00 val.  
• naudojantis swimrankings.net online sistema iki kovo 27 d. 23.59 val. (el. paštu būtina atsiųsti sistemos 

sugeneruotą failą „entries by athlete“). 
Pakeitimai (išbraukimai ar įrašymai į tą pačią vietą) galimi iki 2020 m. balandžio 2 d. 12 val. V÷liau 
pakeitimai nepriimami. 
 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
Tarptautin÷s „Dzūkijos taur÷s“ varžybos yra viešas renginys, kuriame gali būti filmuojama ir fotografuojama. 
Filmuota ar fotografuota medžiaga yra platinama žiniasklaidoje ar internete. 
Komandų vadovai atsako: 
• už savalaikį dokumentų pateikimą; 
• už dalyvių saugumą kelion÷s ir varžybų metu; 
• už tinkamą dalyvių elgesį varžybų ir laisvalaikio metu. 
Kiekvienas sportininkas privalo tur÷ti gydytojo leidimą dalyvavimui varžybose. Už tokio leidimo buvimą 
atsako dalyvaujančios komandos vadovas. 
 

NAKVYN ö 
• viešbutis „Dzūkija“ Pulko g. 14, tel.: (8 315) 52002; 
• viešbutis „Senas Namas“ Užuolankos g. 24, tel.: (8 315) 53489, (8 315) 55552; 
• viešbutis „Od÷“ Naujoji g. 8c, tel.: (8 315) 32929, (8 662) 29978; 
• viešbutis „Vaidila“ Rotuš÷s a. 12, tel.: (8 315) 56188, (8 615) 27888; 
• svečių namai „Gil÷“ Gili ų g. 9, tel.: (8 698) 76294; 
• svečių namai „Šolena“ Rato g. 7a, tel.: (8 315) 21044, (8 682) 49202; 
• kaimo turizmo sodyba ,,Dzūkijos dvaras“, Tarzanijos g., Radžiūnų km.,  Alytaus r., tel. (8 647) 77506; 
• Alytaus kolegijos bendrabutis Merkin÷s g. 2a, tel.: (8 687) 80572 Reda; 
• bendrabutis A. Jonyno g. 12, tel.: (8 616) 34953 Maryt÷; 
• bendrabutis Putinų g. 36, tel.: (8 650) 14027 Irena. 
 

VARŽYB Ų ORGANIZATORIAI  
• Alytaus m. savivaldyb÷; 
• Lietuvos plaukimo federacija; 
• VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centras; 
• Plaukimo klubas „Koralis“. 

 
Kontaktinis telefonas: (8 698) 35949 Viktoras. 
 

    
 


