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ATVIRAS 2015 M. LIETUVOS JAUNIMO, JAUNIŲ IR
JAUNUČIŲ DAILIOJO PLAUKIMO ČEMPIONATAS

NUOSTATAI
I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
Populiarinti dailiojo plaukimo sportą mergaičių tarpe;
Skatinti mergaites sportuoti ir stiprinti sveikatą;
Kelti sportinį meistriškumą;
Išaiškinti pajėgiausias dailiojo plaukimo sportininkes pagal amžiaus grupes.

II. VIETA IR LAIKAS
Varžybas organizuoja ir vykdo Šiaulių miesto plaukimo mokykla “Delfinas”, Ežero g. 11a,
Šiauliai. Tel./faks. 8 (41) 52 05 08. El.paštas delfinas@splius.lt arba jolitam@splius.lt
Varžybos vyks 2015 m. gruodžio 18 - 19 d.
III. VARŽYBŲ DALYVIAI
Varžybose kviečiamos dalyvauti dailiojo plaukimo sportininkės pagal amžiaus grupes:
I amž. gr. – 12 m. ir jaunesnės sportininkės;
II amž. gr. – 13, 14, 15 metų sportininkės;
III amž. gr. - 16-18 m. sportininkės;
Kiekviena komanda gali pasirodyti su:
I amž. gr. – 2 solo, 2 duetai, 1 grupė, 1 kombi;
II amž. gr. – 2 solo, 2 duetai, 1 grupė, 1 kombi;
III amž. gr. - 2 solo, 2 duetai, 1 grupė, 1 kombi;

IV. VARŽYBŲ PROGRAMA
Privalomoji ir laisvoji (solo, duetas, grupė ir combi) programa – I, II, III amžiaus grupės.
2015 m. gruodžio 17 d. - atvykimas
2015 m. gruodžio 18 d.
14.00 val. Pramankšta
15.00 val. Privalomoji programa
2015 m. gruodžio 19 d.
10.00 val. Pramankšta
11.00 val. Laisvoji programa (combi, grupė, duetas ir solo)
2015 m. gruodžio 20 d. - išvykimas
V. PARAIŠKŲ PATEIKIMAS
Apie dalyvavimą varžybose prašome pranešti iki 2015 m. lapkričio 27 d. Techninės
paraiškos pateikiamos iki 2015 m. gruodžio 11 d. 17.00 val. el. paštu jolitam@splius.lt arba faksu (8
41) 52 05 08. Komanda kartu su technine paraiška privalo pateikti savo teisėjo kandidatūrą.
VI. APDOVANOJIMAS
Varžybų nugalėtojos ir prizininkės atskirose amžiaus grupėse apdovanojamos medaliais ir
diplomais. Apdovanojimas vykdomas: Solo, duetas ir grupė - 100% privalomoji programa ir 100%
laisvoji programa, kombi - 100%.
VII. FINANSAVIMO SĄLYGOS
Varžybų dalyvio mokestis - 5 Eur.
Dalyvavimo varžybose išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija. Informacijos apie
nakvynės vietas teirautis el. paštu jolitam@splius.lt

