PATVIRTINTA
Panevėžio „Žemynos“ progimnazijos
direktoriaus 2020 m. sausio 27 d.
įsakymu Nr. V-20

Panevėžio miesto žiemos plaukimo pirmenybės
NUOSTATAI
I. Tikslas ir uždaviniai:
Plėtoti plaukimo sportą.
Išaiškinti geriausius miesto plaukikus.
II. Vieta ir laikas:
Pirmenybės vyks 2020 m. vasario 14-15 d. Panevėžio ,,Žemynos “progimnazijos baseine, Ramygalos g. 99.
III. Varžybų organizatoriai ir dalyviai:
Varžybose gali dalyvauti, kurie vykdo MP8 normatyvą. Kiekvienas dalyvis per dieną gali startuoti dviejuose
nuotoliuose. Varžybas vykdo ,,Žemynos“ progimnazija. Varžybų vyr. teisėja Rita Kondrotaitė, vyr.
sekretorė Mintara Labanauskienė. Norintys dalyvauti varžybose kitų miestų plaukikai registruojasi iki
vasario 5 d. 12.00 val.el. paštu: mintaralab@gmail.com
Organizatoriai
neatsako
už
varžybų
metu
patirtas
dalyvių
traumas,
vagystes.
Varžybų metu galioja baseino vidaus tvarkos taisyklės.
IV. Varžybų programa:
Vasario 14 d.
15.30 val. pramankšta
16.00 val. varžybų pradžia
50 m peteliške M/V
100 m krūtine M/V
50 m nugara M/V
100 m l/st M/V
200 m kompl. pl. M/V
200 m peteliške M/V
200 m nugara M/V

Vasario 15 d.
9.00 val. pramankšta
9.30 val. varžybų pradžia
50 m krūtine M/V
50 m l/st M/V
100 m nugara M/V
100 m peteliške M/V
100 m kompl. pl. M/V
200 m krūtine M/V
200 m l/st M/V

V. PARAIŠKŲ IR DALYVIŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS
• Techninės paraiškos pateikiamos iki 2020 m. vasario 7 d. 19.00 val. el. paštu mintaralab@gmail.com
• Paskutiniai pakeitimai galimi iki 2020 m. vasario 13 d. 12.00 val. el. paštu mintaralab@gmail.com
• Paraiškos pateikiamos naudojant programą „Entry Editor“.
• Paraiškos, pateiktos vėliau nebus priimamos.
• Paraiška laikoma priimta, jei gavote atsakymą.
• BŪTINA užpildyti sportininko pilną gimimo datą. Pavardes spausdinti naudojant lietuvišką abėcėlę.
• Varžybos vykdomos naudojant „Meet Manager“ programą.
• Dalyvio mokestis 2,80 Eur dienai (2 dienos 5,60 Eur ). Panevėžio „Žemynos“ progimnazijos plaukikai
mokesčio nemoka.
VI. Apdovanojimas
Nuotolių nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami medaliais ir diplomais.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Panevėžio žiemos plaukimo pirmenybės yra viešas renginys, kuriame gali būti filmuojama ir fotografuojama.
Filmuota ir fotografuota medžiaga yra platinama žiniasklaidoje, internete. Varžybų organizatoriai pasilieka teisę
keisti ir pildyti varžybų nuostatus.
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