TARPTAUTINĖS PLAUKIMO VARŽYBOS
„TALENTAS DABAR, IDEALAS ATEITYJE
EJOF 2019 – 2021“
NUOSTATAI
I VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS
1. 2018 m. atviros tarptautinės plaukimo varžybos „Talentas dabar, idealas ateityje EJOF
2019 – 2021“ bus vykdomos Alytuje, Sporto ir rekreacijos centro 50 m baseine (Naujoji g.
52) 2018 m. balandžio 20 - 21 d.
2. Varžybų pradžia:
2.1.
balandžio 20 d. (penktadienį) 15.00 val. - I diena (pramankšta – 14.00 val.)
2.2.
balandžio 21 d. (šeštadienį) 10.30 val. - II diena (pramankšta – 9.30 val.)
3. Įėjimas į plaukimo baseiną 30 min. iki apšilimo pradžios.
II VARŽYBŲ DALYVIAI
4. Tarptautinės plaukimo varžybos yra atviros, jose gali dalyvauti Lietuvos sporto mokymo
įstaigų, centrų, klubų komandos ar individualūs dalyviai, taip pat užsienyje gyvenantys
Lietuvos piliečiai ir užsienio komandos sportininkai.
5. Komandos narių skaičius neribojamas.
6. Varžybų dalyvių amžius:
6.1.
EJOF 2019 amžiaus grupė: merginos, gimusios 2004-2005 m. (13-14 m.) ir
vaikinai, gimę 2003-2004 m. (14-15 m.)
6.2.
EJOF 2021 amžiaus grupė: merginos, gimusios 2006-2007 m. (11-12 m.) ir
vaikinai, gimę 2005-2006 m. (12-13 m.)
7. Organizatoriai pasilieka teisę, esant reikalui, keisti varžybų datą, laiką ar programą.
III PARAIŠKŲ PATEIKIMAS
8. Komandoms apie dalyvavimą pranešti iki 2018 m. balandžio 4 d., el paštu:
lpf.paraiskos@gmail.com
9. Techninės paraiškos pateikiamos iki 2018 m. balandžio 13 d. 14.00 val. (Komandoms
pranešus apie dalyvavimą bus išsiųstas Lenex iškvietimas)
10. Pakeitimai/išbraukimai galimi iki 2018 m. balandžio 18 d. 16.00 val. Vėliau pakeitimai
nepriimami.
11. Sportininkus, kurie buvo užregistruoti iki balandžio 13 d. 14.00 val. galima išsibraukti iš
varžybų/išbraukti tam tikras rungtis, bet negalima jų keisti.
12. Kiekvienas sportininkas privalo turėti gydytojo leidimą dalyvauti varžybose. Už tokio
leidimo buvimą atsakingas dalyvaujančios komandos vadovas.
13. Rezultatai turi būti pasiekti ne žemesnio, kaip sporto mokymo įstaigos pirmenybės lygio
varžybose.
14. Paraiškos pateikiamos naudojant programą „Entry Editor“.
15. Paraiškose nurodomas turimas rezultatas (nesant rezultato pildoma NT), baseino ilgis,
pasiekimo data, miestas (ne varžybų pavadinimas), pasiektas nuo 2017 m. sausio 1 d. iki
2018 m. balandžio 13 d.
16. Užpildytos paraiškos siunčiamos, nurodant failo pavadinime savo komandos pavadinimą
(pvz. Kauno PM, Vilniaus MSC).
17. Visos paraiškos pateikiamos tik el. paštu: lpf.paraiskos@gmail.com
18. Rezultatus galite rasti mūsų svetainėje: www.ltuswimming.com
19. Paraiškos, pateiktos vėliau priimamos nebus.

20. Paraiška laikoma priimta, jei gavote atsakymą.
21. Sportininkai, kurių turimi rezultatai neatitinka pateikiamų techninėje paraiškoje, startuoja
„be rezultato“.
IV VARŽYBŲ PROGRAMA
22. Varžybų programa:
PENKTADIENIS
I DIENA
14.00 val apšilimas
15.00 val varžybų pradžia
Eil Nr.
Rungtis
Lytis
Parengiamieji plaukimai/finalai
1.
200 m l. stiliumi
Merg.,Vaik.
Parengiamieji plaukimai
2.
200 m krūtine
Merg.,Vaik.
Parengiamieji plaukimai
3.
100 m peteliške
Merg.,Vaik.
Parengiamieji plaukimai
4.
200 m nugara
Merg.,Vaik.
Parengiamieji plaukimai
 Finalai vykdomi po 200 m nugara paskutinio plaukimo
5.
200 m l. stiliumi
Merg.,Vaik.
Finalai A (II-iose amžiaus grupėse)
6.
200 m krūtine
Merg.,Vaik.
Finalai A (II-iose amžiaus grupėse)
7.
100 m peteliške
Merg.,Vaik.
Finalai A (II-iose amžiaus grupėse)
8.
200 m nugara
Merg.,Vaik.
Finalai A (II-iose amžiaus grupėse)
ŠEŠTADIENIS
II DIENA
9.30 val apšilimas
10.30 val varžybų pradžia
Eil Nr.
Rungtis
Lytis
Parengiamieji plaukimai/finalai
1.
100 m l. stiliumi
Merg.,Vaik.
Parengiamieji plaukimai
2.
100 m krūtine
Merg.,Vaik.
Parengiamieji plaukimai
3.
100 m nugara
Merg.,Vaik.
Parengiamieji plaukimai
4.
200 m kompleksu
Merg.,Vaik.
Parengiamieji plaukimai
 Finalai vykdomi po 200 m kompleksu paskutinio plaukimo
5.
100 m l. stiliumi
Merg.,Vaik.
Finalai A (II-iose amžiaus grupėse)
6.
100 m krūtine
Merg.,Vaik.
Finalai A (II-iose amžiaus grupėse)
7.
100 m nugara
Merg.,Vaik.
Finalai A (II-iose amžiaus grupėse)
8.
200 m kompleksu
Merg.,Vaik.
Finalai A (II-iose amžiaus grupėse)

V VARŽYBŲ EIGA,
NUGALĖTOJŲ NUSTATYMO,
APDOVANOJIMO TVARKA
23. Varžybos vykdomos ir nugalėtojai nustatomi vadovaujantis FINA taisyklėmis.
24. Varžybų rezultatai fiksuojami laiko fiksavimo sistema.
25. Dalyvis privalo prieš plaukimą registruotis pas teisėją prie dalyvių. Neprisistačiusiam
dalyviui neleidžiama startuoti rungtyje.
26. Varžybos vykdomos su parengiamaisiais plaukimais po kurių, pagal 2 amžiaus grupes t.y
EJOF 2019 ir EJOF 2021 geriausi sportininkai bus suskirstyti į finalus.
27. Rungtis, kurioje registruoti 8 dalyviai ar mažiau, plaukiama iš karto finale.
28. Finaliniam plaukimui skelbiami 2 atsarginiai sportininkai, kurie privalo atvykti į dalyvių
susirinkimo vietą.
29. Atsisakymas nuo dalyvavimo finale pateikiamas sekretoriatui raštu ne vėliau kaip 15 min.
po rungties rezultatų paskelbimo.
30. Varžybų nugalėtojai ir prizininkai individualiose rungtyse apdovanojami medaliais ir



diplomais (pagal galimybes prizais)
31. Atvirose tarptautinėse plaukimo varžybose, kiekvienas sportininkų iškovotas aukso
medalis individualioje rungtyje, atleidžia organizacijas nuo dalyvio mokesčio, kurį reiktų
mokėti 2018.06.14-15 Lietuvos vaikų-jaunučių čempionate.
Indvidualioje rungtyje laimėtas auksas – 2 dalyviams.
32. Geriausia mergina ir vaikinas savo amžiaus grupėje, pasiekę aukščiausius rezultatus pagal
FINA taškų skaičiavimo lentelę, susumavus dviejų rungčių reitingo taškų sumas, (taškai
skaičiuojami tik individualių rungčių) apdovanojami piniginiais prizais po 100 Eurų.
33. Sportininkams pasiekus vienodą rezultatą pagal FINA taškus, aukštesnė vieta skiriama
sportininkui turinčiam geresnį rezultatą antroje (trečioje, ...) rungtyje.
34. Sportininkas, neatvykęs į apdovanojimo įteikimą, netenka teisės į apdovanojimą.
VI PROTESTŲ PATEIKIMAS
35. Protestai yra galimi jei nesilaikoma varžybų taisyklių ir nuostatų, jei kitos sąlygos kelia
pavojų varžyboms ir sportininkams, tačiau ne prieš pažeidimo faktą.
36. Protestai pateikiami raštu, kartu su 50 € užstatu, ne vėliau kaip 30 min. po apeliuojamo
fakto.
37. Protestus svarsto Apeliacinė komisija pagal FINA taisykles.
38. Protestą patenkinus, užstatas yra gražinamas.
VII FINANSINĖS SĄLYGOS
39. Varžybų dalyvio mokestis LPF nariams – 4 €, kitiems – 6 Eur, užsieniečiams – 12 Eur.
40. Varžybų dalyvio mokestis mokamas už visus dalyvius, įtrauktus į pradmės protokolą.
41. Dalyvių kelionės, nakvynės, maitinimo išlaidas apmoka siunčianti organizacija.
42. Pagrindinių teisėjų nakvynės ir maitinimo išlaidas apmoka Lietuvos plaukimo federacija.
VIII BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
43. Tarptautinės plaukimo varžybos yra viešas renginys, kuriame gali būti filmuojama ir
fotografuojama.
44. Filmuota ar fotografuota medžiaga yra platinama žiniasklaidoje ar internete.
45. Komandų vadovai atsako:
45.1.
už savalaikį dokumentų pateikimą;
45.2.
už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu;
45.3.
už tinkamą dalyvių elgesį varžybų ir laisvalaikio metu.
46. Komanda, pateikdama paraišką, patvirtina, kad su šiais nuostatais susipažino ir jų laikysis.
___________________

