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ATVIRAS 2021 M. LIETUVOS DAILIOJO PLAUKIMO
ČEMPIONATAS
NUOSTATAI
I. VYKDYMO VIETA IR LAIKAS
1.1. Atviras 2021 m. Lietuvos dailiojo plaukimo čempionatas bus vykdomas 2021 m.
birželio 12-13 d. Šiaulių plaukimo centre „Delfinas“ adresu: Ežero g. 11a, Šiauliai.
1.2. Varžybų pradžia:
2021 m. birželio 11 d. Atvykimas.
2021 m. birželio 12 d. (šeštadienis)
9.00 val. Pramankšta
10.00 val. Privalomoji programa (Figūros)
2021 m. birželio 13 d. (sekmadienis)
10.00 val. Pramankšta
11.00 val. Laisvoji programa (Combi, Grupė, Duetai, Solo)
2021 m. birželio 13 d. Išvykimas.
1.3. Įėjimas į plaukimo baseiną 30 min. iki apšilimo pradžios.
1.4. Čempionatą organizuoja Lietuvos plaukimo federacija kartu su Šiaulių plaukimo centru
„Delfinas“.
II. VARŽYBŲ DALYVIAI IR PROGRAMA
2.1. Atvirame 2021 m. Lietuvos dailiojo plaukimo čempionate dalyvauja sportininkės pagal
amžiaus grupes:
I amž. gr. – 12 m. ir jaunesnės sportininkės;
II amž. gr. – 13, 14, 15 metų sportininkės;
III amž. gr. - JUNIOR (15-18 m. sportininkės).
2.2. Kiekviena komanda gali pasirodyti:
I amžiaus grupė
Figūros, pagal FINA 2017-2020 taisykles 100%;
Laisvoji programa - Solo, Duetai, Grupė;
II amžiaus grupė
Figūros, pagal FINA 2017-2020 taisykles 100%;
Laisvoji programa - Solo, Duetai, Grupė, Combi 100%;
III amžiaus grupė
Figūros, pagal FINA 2017-2020 taisykles 100%;
Laisvoji programa - Solo, Duetai, Grupė, Combi 100%;

III. PARAIŠKŲ PATEIKIMAS
3.1. Apie dalyvavimą varžybose pranešti iki 2021 m. gegužės 31 d.
3.2. Techninės paraiškos pateikiamos iki 2021 m. birželio 4 d. 17.00 val. el. paštu
jolitam@splius.lt Komanda kartu su technine paraiška privalo pateikti savo teisėjo kandidatūrą.
Varžybų organizatoriai pasilieka teisę pranešti apie Jūsų deleguoto teisėjo reikalingumą iš anksto.
3.3. Pakeitimai/išbraukimai galimi iki 2021 m. birželio 11 d. 12.00 val.
3.4. Kiekvienas sportininkas, dalyvaujantis čempionate, privalo turėti galiojančią sveikatos
pažymą. Už tokios pažymos buvimą/sutikrinimą, atsako siunčianti organizacija.
IV. ČEMPIONATO EIGA, NUGALĖTOJŲ NUSTATYMO, APDOVANOJIMO TVARKA
4.1. Varžybos vykdomos ir nugalėtojai nustatomi vadovaujantis pagal FINA 2017-2020
taisyklėmis:
I, II amžiaus grupės varžybų nugalėtojos ir prizininkės apdovanojamos medaliais ir
diplomais (pagal galimybes prizais). Apdovanojimas vykdomas: Figūros - 100%, Solo, duetas ir
grupė - 100% privalomoji programa ir 100% laisvoji programa, Combi - 100%.
III amžiaus grupės varžybų nugalėtojos ir prizininkės apdovanojamos medaliais ir
diplomais (pagal galimybes prizais). Apdovanojimas vykdomas: Figūros - 100%, Solo, duetas,
grupė ir Combi - laisvojoje programoje 100%.
4.2. Varžybų dalyvių apranga ir kostiumai turi atitikti FINA reikalavimus.
4.3. Sportininkas, neatvykęs į apdovanojimo įteikimą, gali netekti teisės į apdovanojimą.
V. PROTESTŲ PATEIKIMAS
5.1. Protestai yra galimi, jei nesilaikoma varžybų taisyklių ir nuostatų, jei kitos sąlygos kelia
pavojų varžyboms ir sportininkams, tačiau ne prieš pažeidimo faktą.
5.2. Protestai pateikiami raštu kartu su 50 € užstatu ne vėliau kaip 30 min po apeliuojamo
fakto.
5.3. Protestą patenkinus, užstatas yra grąžinamas.
VI. FINANSINĖS SĄLYGOS
6.1. Varžybų dalyvio mokestis - 10 €.
6.2. Šiaulių plaukimo centro „Delfinas“ sportininkai yra atleisti nuo dalyvio mokesčio.
6.3. Varžybų dalyvio mokestis mokamas už visus dalyvius, įtrauktus į pradmės protokolą.
6.4. Komandų deleguoti atstovai turi žinoti dailiojo plaukimo taisykles, turėti baltas kelnes,
sportinę avalynę, baltą maikutę.
6.5. Dalyvių kelionės, nakvynės, maitinimo išlaidas apmoka siunčianti organizacija.
6.6. Komandų deleguotiems teisėjams organizatoriai apmoka tik maitinimo išlaidas, kitas
išlaidas - siunčianti organizacija.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
7.1. Atviras 2021 m. Lietuvos dailiojo plaukimo čempionatas yra viešas renginys, kuriame
gali būti filmuojama ir fotografuojama.
7.2. Čempionato dalyviai dalyvaudami čempionate sutinka, kad filmuota ir fotografuota
medžiaga bus platinama žiniasklaidoje ar internete.
7.3. Komandų vadovai atsako:
7.3.1. už savalaikį dokumentų pateikimą;

7.3.2. už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu;
7.3.3. už tinkamą dalyvių elgesį varžybų ir laisvalaikio metu.
7.4. Komanda, pateikdama paraišką, patvirtina, kad su šiais nuostatais susipažino ir jų
laikysis.
7.5. Čempionatas bus vykdomas be žiūrovų.
7.6. Organizatoriai pasilieka teisę, esant reikalui, keisti varžybų datą, laiką ar programą.
VIII. KONTAKTAI
El. paštas - jolitam@splius.lt
Varžybų vyr. teisėja - Jurga Dimšienė
Varžybų vyr. sekretorius - Jolita Armonavičienė

