Atviros vaikų plaukimo pirmenybės „Varėnos žuvelės 2018“

NUOSTATAI
I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI:





Populiarinti plaukimo sportą Varėnos mieste;
Vystyti socialines ir emocines kompetencijas, plėtojant draugiškus ryšius su kitų miestų plaukikais;
Integruoti neįgalius vaikus į sportinę veiklą;
Kaupti varžybinę patirtį, ugdyti sportininkų meistriškumą.

II. VIETA IR LAIKAS:
Varžybos vyks 2018m. rugsėjo 29 d. (šeštadienį) Varėnos sporto centre , J. Basanavičiaus g. 2A, Varėna.
11.00val. - pramankšta, 12.00val. - varžybų pradžia
Baseinas 25m ; 4 takai; vandens temperatūra 27‘C. Rezultatai fiksuojami chronometrais.

III. VARŽYBŲ DALYVIAI:
Varžybose kviečiami dalyvauti Lietuvos miestų sporto mokyklų, sporto centrų ir plaukimo klubų sportininkai. Varžybos
asmeninės. Dalyvių amžiaus grupės:






I amž.gr. 2007m. mergaitės, berniukai
II amž.gr. 2008m. mergaitės, berniukai
III amž.gr. 2009m. mergaitės, berniukai
IV amž.gr. 2010m. ir jaunesni, mergaitės, berniukai
V amž.gr. Neįgalūs vaikai iki 16m amžiaus

IV. VARŽYBŲ PROGRAMA:

1. 100 m kompl. mergaitės I amž.gr.
2. 100 m kompl/ berniukai I amž.gr.
3. 50 m V amž.gr.
4. 50 m nugara mergaitės II, III, IV amž.gr.
5. 50 m nugara berniukai II, III, IV amž.gr.
6. 50 m krūtine mergaitės II, III, IV amž.gr.
7. 50 m krūtine berniukai II, III, IV amž.gr.
8. 50 m peteliške mergaitės II, III, IV amž.gr.
9. 50 m peteliške berniukai II, III, IV amž.gr.
10. 50 m l/st mergaitės II, III, IV amž.gr.
11. 50 m l/st berniukai II, III, IV amž.gr.
Plaukimai vykdomi nuo stipriausių plaukimų. Dalyvis privalo prieš plaukimą prisistatyti ir registruotis teisėjui dalyvių susirinkimo
vietoje. Nepristatęs sportininkas praranda teisę dalyvauti rungtyje. Atviros plaukimo pirmenybės „Varėnos žuvelės“ yra viešas
renginys, kuriame gali būti filmuojama ir fotografuojama.

V. APDOVANOJIMAS:
Rungčių nugalėtojai ir prizininkai kiekvienoje amžiaus grupėje apdovanojami 1-3 vietos medaliais. Mergaičių
apdovanojimai vykdomi per berniukų plaukimus, berniukų apdovanojimai vykdomi per mergaičių plaukimus.
Dalyviai gali būti apdovanojami papildomais rėmėjų įsteigtais prizais.

VI. PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS:
Technines paraiškas pateikiamos elektroniniu paštu gintasbar@gmail.com iki rugsėjo 21 d. Pakeitimai galimi iki
rugsėjo 27 d. 12 val. Paraiškos, pateiktos vėliau nebus priimamos. Paraiska laikoma priimta, jei gavote atsakymą.
Varžybų organizatoriai pasilieka teisę nepatenkinti visų paraiškų, viršijus 300 dalyvių limitą.
Kiekvienas dalyvis privalo turėti gydytojo leidimą dalyvauti varžybose. Už tokio leidimo buvimą atsakingas sportininko treneris arba
dalyvaujančios komandos vadovas. Neįgalūs plaukikai pateikia ir neįgalumo pažymos kopiją.

VIII. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS:
Varėnos m. sporto centras; Lietuvos plaukimo federacija, Kauno meistrų ir neįgaliųjų plaukimo klubas
„Takas“ rasabmazut@gmail.com Telf.+37068738805; Vyr. teisėja L.Bakutienė mob. +37068232827.
Varžybos vykdomos pagal FINA taisykles, galioja vieno starto taisyklė.

IX. FINANSINĖS SĄLYGOS:
Dalyvio starto mokestis 3 eurai už kiekvieną startą. Mokestį (nurodyti komandą arba trenerio pavardę ir starto
skaičių) iki rugsėjo 27 d. sumokėti pavedimu A/s LT577300010144659301 SWEDBANK įmonės kodas 300010766
Kauno plaukimo meistrų ir neįgaliųjų plaukimo klubas Takas. Dėl sąskaitų išrašymo teirautis tel. +37068297778
el.paštas kaunotakas@gmail.com
Dalyvio mokestis turi būti sumokėtas už kiekvieną dalyvį išspausdintą starto protokole. Varžybų dieną starto mokestis – 5 eurai.
Visas išlaidas, susijusias su dalyvavimu varžybose, apmoka siunčianti organizacija arba dalyviai asmeniškai. Varėnos sporto centro
sportininkai ir neįgalūs plaukikai dalyvio mokesčio nemoka.

