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TARPTAUTINIS PLAUKIMO SPRINTO
FESTIVALIS „ANYKŠČIAI 2018“
2018 m. Gegužės 3–5 d.
ANYKŠČIAI
Anykščių kūno kultūros ir sporto centras maloniai kviečia Jus į 20-ąjį
TARPTAUTINĮ PLAUKIMO FESTIVALĮ ANYKŠČIAI 2018, kuris vyks gegužės 3 – 5 d.

Varžybos vyks Anykščių plaukimo baseine „Bangenis“ (25 m., 6 takai). Šiose tris dienas
truksiančiose varžybose dalyviai turės puikią galimybę išmėginti savo jėgas ir pasiruošti
artėjantiems šių metų čempionatams.
Išsamesnė informacija el. paštu: anyksciaiswimmingfestival@gmail.com
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Anykščių kūno kultūros ir sporto centras
maloniai kviečia į 20-ąjį TARPTAUTINĮ PLAUKIMO
SPRINTO FESTIVALĮ „ANYKŠČIAI – 2018“
Vieta: Baseinas „BANGENIS“ (25 m, 6 takai), Ažupiečių g. 1A, Anykščiai.
Taisyklės: Varžybos vykdomos pagal FINA taisykles.
Amžiaus grupės:
I – mergaitės ir berniukai, gimę 2005 m. ir jaunesni;
II – berniukai, gimę 2003-2004 m.;
III – merginos, gimusios 2003-2004 m. ir vaikinai, gimę 2001-2002 m.;
IV – merginos, gimusios 2002 m. ir vyresnės bei vaikinai, gimę 2000 m. ir vyresni;
V – merginos ir vaikinai be amžiaus apribojimo.

Varžybų laikas:
Ketvirtadienį (gegužės 3 d.)

10.00-17.00 val.
18.00 val.

Penktadienį (gegužės 4 d.)
Šeštadienį (gegužės 5 d.)

19.30 val.
9.30 val.
17.30 val.
9.00 val.
16.00 val.

Treniruotės
DVIKOVOS atranka
(X→6 →4 →2)
DVIKOVOS finalai
Parengiamieji plaukimai
Finalai
Parengiamieji plaukimai
Finalai

V amžiaus grupė
V amžiaus grupė
I-IV amžiaus grupės
I-IV amžiaus grupės
I-IV amžiaus grupės
I-IV amžiaus grupės

Paraiškos: Paraiškas galima pateikti dviem būdais:
- naudojant „Entry Editor” programą el. paštu gintasbar@gmail.com iki balandžio 26 d. 16.00 val.
- naudojantis swimrankings.net online sistema iki balandžio 26 d. 23.59 val.
Varžyboms nustatytas 600 dalyvių limitas, todėl organizatoriai pasilieka teisę nepriimti visų
užsiregistravusių komandų paraiškų, iš anksto apie tai įspėję.

Pakeitimai: Paskutiniai pakeitimai (išbraukimas ar įrašymas į tą pačią vietą) galimi iki gegužės
2 d. 16.00 val.

Vėlyvosios paraiškos: Vėlyvosios paraiškos priimamos iki gegužės 3 d. 20.00 val.,
patvirtinamos, jei atitinkamuose plaukimuose yra laisvų vietų. Paraiškos kaina – 15 €/ už startą.
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Starto mokestis: 5 €/startas. Estafetei mokestis netaikomas. Mokestis mokamas už visus
dalyvius, įtrauktus į pradmės protokolą.

Akreditacijos: visiems plaukikams ir komandų personalui reikalingos akreditacijos. Prašome
atsiųsti užpildytą paraišką adresu anyksciaiswimmingfestival@gmail.com

Apgyvendinimas: Organizatoriai yra pasiruošę padėti Jums rasti geriausią nakvynės variantą
Anykščiuose, jei susidursite su sunkumais rezervuojant nakvynę.

Apdovanojimai: kiekvienos rungties nugalėtojai ir prizininkai (I–IV a. gr.) apdovanojami
specialiai festivaliui pagamintais medaliais ir diplomais, o 4–6 vietų laimėtojai – diplomais.
V a. gr. kiekvienos plaukimo rungties prizininkai apdovanojami piniginiais prizais:
Pirma vieta – 100 €, antra vieta –50 €, trečia vieta –30 €;
IV a. gr. kiekvienos plaukimo rungties prizininkai apdovanojami piniginiais prizais:
Pirma vieta – 50 €, antra vieta –30 €, trečia vieta –20 €.
Dalyviai, pasiekę festivalio rekordus IV ir V a. gr., apdovanojami piniginiais prizais – 30 €, I – III
a. gr. - rėmėjų/organizatorių įsteigtais prizais.
IV a. gr. geriausiai pasirodę dalyviai, trys merginos ir trys vaikinai (pagal FINA taškų skaičiavimo
lentelę) apdovanojami piniginiais prizais:
Pirma vieta – 500 €, antra vieta – 300 €, trečia vieta – 200 €.
Pasiekus vienodą rezultatą, aukštesnę vietą užima sportininkas, turintis geresnį pasiekimą II-oje
(III-ioje.....) rungtyje.
I, II, III a. gr. geriausiai pasirodę dalyviai, trys merginos ir trys vaikinai (skaičiuojant du geriausius
rezultatus pagal FINA taškų skaičiavimo lentelę), apdovanojami rėmėjų įsteigtais prizais.
Kiekvienas varžybų dalyvis bus apdovanotas atminimo dovanomis su festivalio simbolika. Jeigu
dalyvis dėl savo kaltės neatsiima jam skirto prizo, jis lieka organizatoriams.

Medicina: Kiekvienas sportininkas privalo turėti gydytojo leidimą dalyvavimui varžybose. Už
tokio leidimo buvimą atsakingas dalyvaujančios komandos vadovas ar pats sportininkas, jeigu jis
dalyvauja individualiai.
Organizatoriai pasilieka teisę keisti varžybų programą.

Papildoma informacija: Žilvinas Ovsiukas, tel.: 8 618 85765,
el.p.:ovsiukas.zilvinas@gmail.com
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VARŽYBŲ PROGRAMA
Gegužės 3 d. (ketvirtadienis)

DVIKOVA
Amžiaus grupė

Plaukimo rungties pavadinimas
1. 50 m peteliške

V a g.

2. 50 m nugara

V a g.

3. 50 m krūtine

V a g.

4. 50 m laisvuoju stiliumi

V a g.

Gegužės 4 d. (penktadienis)
Amžiaus grupė

Plaukimo rungties pavadinimas
1. 100 m laisvuoju stiliumi

I – IV a. g.

2. 50 m nugara

I – IV a. g.

3. 100 m peteliške

I – IV a. g.

4. 50 m krūtine

I – IV a. g.

5. 100 m kompleksiniu būdu

I – IV a. g.

Gegužės 5 d. (šeštadienis)
Plaukimo rungties pavadinimas

Amžiaus grupė

6. 100 m krūtine

I – IV a. g.

7. 50 m peteliške

I – IV a. g.

8. 100 m nugara

I – IV a. g.

9. 50 m laisvuoju stiliumi

I – IV a. g.

10. Estafetė 7x50 m laisvuoju stiliumi

Po vieną dalyvį iš I – IV a. gr.

