TARPTAUTINĖS PLAUKIMO VARŽYBOS

„KLAIPĖDA GRAND PRIX-2019“
2019.10.25-26
Varžybų programa:

Eil.
Nr.

2019 m. spalio mėn. 25 d.
Penktadienis
Pramankšta: 14:30 val.
Varžybų pradžia: 15:00 val.

2019 m. spalio mėn. 26 d.
Šeštadienis
Pramankšta: 9:30 val.

Eil.
Nr.

Varžybų pradžia: 10:00 val.

Rungtis

Rungtis

1.

100 m l/st (mergaitės)

9.

50 m l/st (mergaitės)

2.

100 m l/st (berniukai)

10.

50 m l/st (berniukai)

3.

100 m krūtine (mergaitės)

11.

50 m krūtine (mergaitės)

4.

100 m krūtine (berniukai)

12.

50 m krūtine (berniukai)

5.

100 m nugara (mergaitės)

13.

50 m peteliške (mergaitės)

6.

100 m nugara (berniukai)

14.

50 m peteliške (berniukai)

7.

100 m peteliške (mergaitės)

15.

50 m nugara (mergaitės)

8.

100 m peteliške (berniukai)

16.

50 m nugara (berniukai)

17.

200 m l/st (mergaitės) *

18.

200 m l/st (berniukai) *

1. Klaipėdos baseinas, esantis adresu: Dubysos g. 12, Klaipėda.
2. Laikai bus fiksuojami OMEGA QUANTUM elektronika, 10 takų, 50 m baseinas.
3. Varžybos bus vykdomos pagal FINA (tarptautinės plaukimo federacijos) taisykles.
4. Galioja vieno starto taisyklė.
5. Iki 2019 m. rugsėjo 20 d., 24:00 val., komandos pra2019neša apie dalyvavimą el. paštu:
info@klaipedagrandprix.lt (parašyti tik preliminarų dalyvių skaičių, tikslų komandos
pavadinimą)
6. Techninių paraiškų registracija tinklapyje www.klaipedagrandprix.lt galima nuo 2019 m.
rugsėjo 23 d. iki 2019 m. spalio mėn. 16 d. (NEMOKAMA registracija lenex formatu, kitu
formatu, word, exel, email ir t.t., vienas sportininkas-2 eur.)
7. Gausiausioms „TOP 3“ komandoms - specialūs prizai !!!

8. Visos siunčiančios organizacijos turi pervesti pinigus už sportininkų starto mokestį.
Vienas startas - 5,00 (penki EUR 00 ct) EUR. Visus komandos klubo duomenis, informaciją
dėl sąskaitų išrašymo, rungčių, apgyvendinimo, nurodyti ir apmokėti iki 2019 m. spalio mėn.
24 d. Klaipėdos sportininkams taikomas starto mokestis su lengvata vienas startas - 3,00
(trys EUR ct).
9. Bauda už normatyvo neįvykdymą 200 m l/st distancijoje-10 Eurų. Normatyvai: berniukai2.50.00 min, mergaitės-3.20.00 min.
10. Mokesčiai turi būti sumoketi pagal šiuos rekvizitus:
Plaukimo klubas „Šilainiai”
Įmonės kodas 301557845
Įmonės adresas: Vėtrungės g. 3-9, Kaunas
Sąskaitos Nr. LT27 7044 0600 0633 4779 (dėl sąskaitų - faktūrų pranešti iš anksto
giedrius.mart@gmail.com).
11. Išbraukimai galimi nuo 2019 m. spalio mėn. 17 d. iki 2019 m. spalio mėn. 24 d. 12 val. per
internetinę svetainę: www.klaipedagrandprix.lt arba el.paštu info@klaipėdagrandprix.lt.
12. Išspausdinus pradmės protokolus po spalio mėn. 24 d. 12 val. jokie pakeitimai nepriimami,
dalyvio ir kitų paslaugų mokesčiai negrąžinami.
13. Dalyvių skaičiui nesiekiant 300 (trijų šimtų) arba viršijus 600 (šešis šimtus), organizatoriai
pasilieka teisę keisti varžybų formatą.
14. Varžybų metu galioja baseino vidaus tvarkos taisyklės.
15. Organizatoriai neatsako už sportininkų patirtas traumas, sveikatos sutrikimus, vagystes.
16. Komandos, kurios iki 2019 m. spalio 16 d. su techninėmis paraiškomis pateiks savo
kvalifikuoto teisėjo/teisėjų kandidatūrą (vardai, pavardės) el paštu: info@klaipedagrandprix.lt ir
teisėjaus varžybose, organizatoriai apmokės teisėjavimo maistpinigius, kitas išlaidas (nakvynės,
kelionės, draudimo, nenumatytas) – siunčianti organizacija. (Varžybų organizatoriai pasilieka
teisę pranešti apie Jūsų deleguoto teisėjo reikalingumą. Komandų deleguoti atstovai turi žinoti
plaukimo taisykles, turėti tamsias kelnes, sportinę avalynę, baltus marškinėlius).
17. Dalyvių amžiaus grupės:
I amžiaus grupė: Berniukai gimę 2005 m., mergaitės gimę 2005 m.
II amžiaus grupė: Berniukai gimę 2006 m., mergaitės gimę 2006 m.
III amžiaus grupė: Berniukai gimę 2007 m., mergaitės gimę 2007 m.
IV amžiaus grupė: Berniukai gimę 2008 m., mergaitės gimę 2008 m.
V amžiaus grupė: Berniukai gimę 2009 m., mergaitės gimę 2009 m.

VI amžiaus grupė: Berniukai gimę 2010 m. ir jaunesni, mergaitės gimę 2010m. ir jaunesnės.
*Pastaba: 200 m rungtyse visų amžiaus grupių sportininkai dalyvauja kartu „Open class“ grupėje
(Sportininkams laiko normatyvas šioje distancijoje yra: berniukai-2.50.00 min, mergaitės-3.20.00
min.) ir apdovanojami bus tik tris greičiausius rezultatus pasiekę sportininkai.
18. Apdovanojimai:
Kiekvienos rungties I vietos laimėtojai apdovanojami medaliais ir prizais, II ir III vietos
laimėtojai – medaliais (pagal galimybes prizais).
19. Sportininkas, neatvykęs į apdovanojimo ceremoniją, gali netekti teisės į prizą.
21. Klaipėda Grand Prix taurė yra viešas renginys, kuriame gali būti filmuojama ir fotografuojama.
22. Filmuota ar fotografuota medžiaga yra platinama žiniasklaidoje, TV kanalais ir internete.
23. Komandų vadovai atsako:
- Už savalaikį dokumentų pateikimą;
- Už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu;
- Už tinkamą dalyvių elgesį varžybų ir laisvalaikio metu.
24. Komanda, pateikdama paraišką, patvirtina, kad su šiais nuostatais susipažino ir jų laikysis.
25. Organizatoriai pasilieka teisę, esant reikalui, keisti varžybų datą, laiką ar programą.
26. El. paštas – info@klaipedagrandprix.lt
27. Rezultatus ir visą susijusią su Klaipėda Grand Prix taurės medžiaga galite rasti svetainėse –
www.klaipedagrandprix.lt, www.ltuswimming.com.
Klaipėda Grand Prix organizuoja Lietuvos 470 asociacija:
Prezidentas Antanas Juodsnukis +37061533393
Visa informacija:
www.klaipedagrandprix.lt
info@klaipedagrandprix.lt

