TVIRTINU
BĮ Klaipėdos “Gintaro” sporto centro
Direktorė
Asta Dirgėlienė
2016-01-25
2017 M. KLAIPĖDOS MIESTO PLAUKIMO PIRMENYBIŲ,
NUOSTATAI
VARŽYBŲ TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
- išsiaiškinti miesto geriausius plaukikus,
- populiarinti plaukimo sportą,
- skatinti tobulėti jaunus plaukikus,
- sudaryti komandą dalyvauti Lietuvos žiemos plaukimo pirmenybėse.
VARŽYBŲ DATA IR VIETA
Varžybas vykdo Klaipėdos “Gintaro” sporto centras 2017 m. vasario 8-9 dienomis.
Apšilimas – 16.15, startas - 17.00. Varžybų vyr. teisėjas – Mečislav Doviakovskij.
DALYVIAI
Varžybose dalyvauja Klaipėdos miesto 2006 m.g ir vyresni plaukikai, turintys ne žemesnę
kaip MP-8 rodiklį ir gydytojo leidimą dalyvauti varžybose.
Techninę paraišką pateikti iki 2017 m. vasario 3 d. 12.00 val. Galutiniai pakeitimai galimi
iki š.m. vasario 8 d. 12.00 val.
VARŽYBŲ PROGRAMA
1. 200 m l./st.
merg.
17. 200 m krūtine
merg.
2. 200 m l./st.
vaik.
18. 200 m krūtine
vaik.
3. 50 m nugara
merg.
19. 50 m peteliške
merg.
4. 50 m nugara
vaik.
20. 50 m peteliške
vaik.
5. 100 m krūtine
merg.
21. 100 m l./st.
merg.
6. 100 m krūtine
vaik.
22. 100 m l./st.
vaik.
7. 100 m peteliške
merg.
23. 100 m nugara
merg.
8. 100 m peteliške
vaik.
24. 100 m nugara
vaik.
9. 50 m l./st.
merg.
25. 50 m krūtine
merg.
10. 50 m l./st.
vaik.
26. 50 m krūtine
vaik.
11. 200 m nugara
merg.
27. 200 m peteliške
merg.
12. 200 m nugara
vaik.
28. 200 m peteliške
vaik.
13. 400 m kompleksu
merg.
29. 200 m kompleksu
merg.
14. 400 m kompleksu
vaik.
30. 200 m kompleksu
vaik.
15. 400 m l./st.
merg.
31. 800 m l./st.
merg.
16. 400 m l./st.
vaik.
32. 1500 m l./st.
vaik.
APDOVANOJIMAS
Klaipėdos miesto plaukimo pirmenybių dalyviai, užėmę prizines vietas, apdovanojami
diplomais ir medaliais.
Varžybų penki „Gintaro“ sporto centro sportininkai, pasiekę aukščiausius rezultatus pagal
taškų skaičiavimo lentelę, apdovanojami maximos dovanų čekiais (I v.- 40 Eur, II -30 Eur, III -20
Eur, IV – 10 Eur, V – 10 Eur vertės). Apdovanojimą vykdo Klaipėdos “Gintaro” sporto centras. Į
piniginį apdovanojimą pretenduoja tik „Gintaro“ sporto centro sportininkai.

