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DARIAUS  GRIGALIONIO TAURĖS  PLAUKIMO  VARŽYBŲ  

                                                   NUOSTATAI 
 

VARŽYBŲ TIKSLAS IR UŽDAVINIAI: 

              Populiarinti plaukimo sportą. 

              Siekti aukštų plaukimo rezultatų. 

              Palaikyti draugiškus ryšius su kitų šalių ir Lietuvos miestų plaukikais. 

              Skatinti mokinius sportuoti ir stiprinti sveikatą. 

              Skleisti olimpines idėjas. 

VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS: 

Varžybos vyks 2021-10-08, Panevėžio „Žemynos“ progimnazijos baseine, Ramygalos g. 99. 

VARŽYBŲ DALYVIAI: 

Varžybos asmeninės. Varžybose kviečiamos dalyvauti visų Lietuvos plaukimo mokyklų komandos ir svečiai 

iš Latvijos, Estijos. 

Varžybų dalyviai:  

I-a.gr.- 2007 metų gimimo ir vyresnės  merginos ir 2006 metų gimimo ir vyresni vaikinai. 

II-a.gr- 2008-2009 metų gimimo merginos ir 2007-2008 metų gimimo vaikinai. 

III-a.gr-2010 metų gimimo ir jaunesnės mergaitės ir 2009 metų gimimo ir jaunesni berniukai. 

VARŽYBŲ PROGRAMA: 

Rytinė programa (pramankšta 9.30val.  varžybų pradžia 10.00val. ( planuojame baigti iki 14.00 val.) 

50m peteliške merginos/ mergaitės ir vaikinai/ berniukai. 

50m nugara merginos/ mergaitės ir vaikinai/ berniukai. 

50m krūtine merginos/ mergaitės ir vaikinai/ berniukai. 

50m l/st. merginos/ mergaitės ir vaikinai/ berniukai. 

Vienas dalyvis  gali startuoti 4 nuotoliuose: 

Vakarinė programa (pramankšta 15.30val.  varžybų pradžia 16.00val. ( planuojame baigti iki 18.00 

val.) 

50m peteliške merginos ir vaikinai  (8 geriausi pagal rytinės programos rezultatus neatsižvelgiant į amžių). 

50m nugara merginos ir vaikinai  (8 geriausi pagal rytinės programos rezultatus neatsižvelgiant į amžių). 

50m krūtine merginos ir vaikinai  (8 geriausi pagal rytinės programos rezultatus neatsižvelgiant į amžių). 

50m l/st. merginos ir vaikinai  (8 geriausi pagal rytinės programos rezultatus neatsižvelgiant į amžių). 

50m peteliške merginos ir vaikinai  (4 geriausi pagal prieš tai vykusius plaukimus). 

50m nugara merginos ir vaikinai  (4 geriausi pagal prieš tai vykusius plaukimus). 

50m krūtine merginos ir vaikinai  (4 geriausi pagal prieš tai vykusius plaukimus). 

50m l/st. merginos ir vaikinai  (4 geriausi pagal prieš tai vykusius plaukimus). 

50m peteliške merginos ir vaikinai  (2 geriausi pagal prieš tai vykusius plaukimus). 

50m nugara merginos ir vaikinai  (2 geriausi pagal prieš tai vykusius plaukimus). 

50m krūtine merginos ir vaikinai  (2 geriausi pagal prieš tai vykusius plaukimus). 

50m l/st. merginos ir vaikinai  (2 geriausi pagal prieš tai vykusius plaukimus). 

 

Dalyvio mokestis 10 EUR,- 

Dėl sudėtingos programos ir vietos stokos baseine dalyvių skaičių ribosime ( 100 atvykusių plaukikų ir 

80 plaukikų iš Panevėžio). Žiūrovų dalyvavimas baseine dėl vietos stokos ir Covid situacijos yra 

nepageidautinas. 

 

APDOVANOJIMAS: 

         Po rytinės varžybų dalies kiekvienos amžiaus grupės 50m peteliške, 50m nugara, 50m krūtine ir 50m 

l/st nuotolių nugalėtojai ir prizininkai bus apdovanoti medaliais ir diplomais.  Kiekvienos amžiaus grupės 3 

stipriausios merginos/ mergaitės ir 3 stipriausiausi vaikinai/ berniukas, surinkę visų keturių nuotolių 

didžiausią taškų sumą  ( pagal FINA lentelę),  bus apdovanojami taurėmis. 



        Po popietinės varžybų dalies kiekvieno nuotolio trys geriausios plaukikės ir trys geriausi plaukikai bus 

apdovanojami piniginiais prizais: I vieta-   70 EUR,- 

                                                      II vieta-  35 EUR,- 

                                                      III vieta- 20 EUR,- 

 PARAIŠKŲ PATEIKIMAS: 

         Apie dalyvavimą prašome pranešti iki 2021 m. spalio  mėn. 01 d.. mob. +370 670 09 116,  

arba el.paštu  mintaralab@gmail.com  Gavę elektroninį laišką ar sulaukę skambučio apie 

dalyvavimą varžybose, išsiųsime sugeneruotą failą paraiškai užpildyti. 
Technines paraiškas prašome siųsti iki 2021 m. spalio mėn. 05 d.  el.paštu mintaralab@gmail.com  

pakeitimus siųsti iki 2021 m. spalio mėn. 07 d. 12.00 val.  

VARŽYBŲ VYKDYTOJAI : 

Varžybas vykdo Panevėžio m. „Žemynos“ progimnazija ir plaukimo klubas ,,Sėkmės banga“.   

Varžybų vyr. teisėja R.Kondrotaitė, vyr. sekretorė M. Labanauskienė. Organizaciniais klausimais 

kreiptis į R.Kondrotaitę mob. tel. +370 650 59 299.  

         Plaukimo varžybos yra viešas renginys, kuriame galima fotografuoti ir filmuoti. Filmuota ar 

fotografuota medžiaga gali būti platinama žiniasklaidoje. Varžybų dalyviai privalo būti pasitikrinę 

sveikatą ir pateikę savo organizacijai sveikatos pažymą, leidžiančią startuoti varžybose. Siunčianti 

organizacija atsako už savo dalyvių sveikatą varžybų ir kelionės metu. Organizatoriai neatsako už 

sportininkų patirtas traumas, sveikatos pablogėjimus, vagystes. 
 

 

 

 
( 16 metų ir vyresni ) varžybų dalyviai privalo turėti galimybių pasą arba COVID-19 neigiamą testą  
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