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Lietuvos plaukimo rekordų registravimo
nuostatai
1. Lietuvos plaukimo federacija registruoja plaukimo rekordus tokiose rungtyse:
1.1. 50 m baseine – 50, 100, 200, 400, 800, 1500 m laisvuoju stiliumi, 50, 100, 200 m
nugara, 50, 100, 200 m krūtine, 50, 100, 200 m peteliške, 200, 400 m kompleksiniu
būdu, estafetėse 4x100, 4x200 m laisvuoju stiliumi, 4x100 m kombinuotai moterims ir
vyrams bei mišriose estafetėse 4x100 m laisvuoju stiliumi ir 4x100 m kombinuotai.
1.2. 25 m baseine - 50, 100, 200, 400, 800, 1500 m laisvuoju stiliumi, 50, 100, 200 m
nugara, 50, 100, 200 m krūtine, 50, 100, 200 m peteliške, 100, 200, 400 m kompleksiniu
būdu, estafetėse 4x50, 4x100, 4x200 m laisvuoju stiliumi, 4x50, 4x100 m kombinuotai
moterims ir vyrams bei mišriose estafetėse 4x50, 4x100 m laisvuoju stiliumi ir 4x50,
4x100 m kombinuotai
2. Rekordai fiksuojami šiose amžiaus grupėse:
2.1. Iki 13 metų amžiaus;
2.2. Iki 15 metų amžiaus;
2.3. Iki 17 metų amžiaus;
2.4. Suaugusių (absoliučioje).
3. Amžius skaičiuojamas iki sportininko gimimo datos įskaitytinai.
4. Rekordai fiksuojami respublikinėse ir tarptautinėse varžybose:
4.1. Lietuvoje vykstančiose varžybose, kurios yra įtrauktos į Lietuvos plaukimo varžybų
kalendorių;
4.2. Tarptautinėse varžybose, kuriose dalyvauja Lietuvos rinktinė;
4.3. Kitose tarptautinėse varžybose, kurios yra įtrauktos į FINA, LEN ar varžybas
vykdančios valstybės kalendorių ir apie dalyvavimą kuriose sportininko organizacija yra
informavusi federaciją ne vėliau, kaip 14 dienų iki varžybų;
5. Rekordai gali būti užfiksuoti tik sportininkui startuojant su FINA patvirtintais plaukimo
kostiumais.
6. Rekordai fiksuojami esant elektroninei laiko fiksavimo sistemai.
7. Amžiaus grupėje iki 13 metų rekordai gali būti fiksuojami ir trijų rankinių chronometrų
pagalba, jei komandos atstovas yra pateikęs prašymą užfiksuoti rezultatą varžybų arbitrui iki
tos dienos varžybų pradžios.
8. Vienodi 0,01 s tikslumu rezultatai fiksuojami, kaip bendras rekordas.
9. Fiksuojami tik gėlame vandenyje pasiekti rekordai (ne jūros vandenyje).
10. Estafetinių rungčių sportininkai turi atstovauti savo organizacijai arba Lietuvos rinktinei.
11. Vyrų ir moterų estafečių pirmame etape pasiekti rezultatai gali būti registruojami kaip
rekordai, jei nepažeistos to etapo taisyklės. Estafetinės komandos diskvalifikavimas už kitų
etapų pažeidimus, nėra priežastis rekordo neregistravimui.

12. Individualioje rungtyje gali būti registruojamas rekordas tarpinėje atkarpoje, jei komandos
atstovas yra pateikęs prašymą užfiksuoti rezultatą varžybų arbitrui iki tos dienos varžybų
pradžios ir visas varžybų nuotolis yra įveiktas.
13. Suaugusių amžiaus grupės rekordai, pasiekti Lietuvos suaugusiųjų čempionatuose,
pirmenybėse, taurės varžybose bei visų amžiaus grupių rekordai pasiekti tarptautinėse
varžybose, kuriose dalyvauja Lietuvos rinktinė, registruojami be papildomų procedūrų.
14. Kitose varžybose pasiekti suaugusių amžiaus grupės rekordai bei visų kitų amžiaus grupių
(iki 13 m., iki 15 m., iki 17 m.) rekordai registruojami gavus sportininko ar jo atstovaujamos
organizacijos pateikimą.
15. Pateikimas turi pasiekti plaukimo federaciją ne vėliau, kaip per 7 dienas po varžybas.
16. Nesant tinkamo pateikimo rekordui, Generalinis sekretorius, atsižvelgdamas į aplinkybes,
turi teisę registruoti pasiektą rekordą.
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