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2022 M. LIETUVOS ŠUOLIŲ Į VANDENĮ ČEMPIONATO NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. 2022 metų Lietuvos šuolių į vandenį čempionato nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja šuolių į
vandenį čempionato tikslus, rengėjus, organizavimo, finansavimo, dalyvių apdovanojimo tvarką.
2. Organizatoriai ir vykdytojai – Lietuvos Plaukimo federacija, toliau LPF ir Lietuvos vaikų ir jaunimo
centras.
3. Vadovaujantis nuostatais rengiamos šuolių į vandenį varžybų sąlygos, kurias nustato LPF ir skelbia
savo interneto svetainėje.
II. VARŽYBŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
4. Renginio tikslai ir uždaviniai:
4.1. Populiarinti šuolių į vandenį sportą suaugusių ir vaikų tarpe;
4.2. Išaiškinti pajėgiausius Lietuvos sportininkus nuo tramplinų ir bokšto;
4.3. Atrinkti pajėgiausius sportininkus dalyvauti tarptautiniuose šuolių į vandenį renginiuose.
III. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMO, VYKDYMO,
NUGALĖTOJŲ NUSTATYMO, APDOVANOJIMO TVARKA
5. Varžybų programa
5.1. Vykdymo vieta: Lietuvos vaikų ir jaunimo centras (Konstitucijos pr. 25, Vilnius)
5.2. Varžybų laikas:
• Birželio 11 d. (šeštadienis)
10.30–11.15 val. bendras apšilimas salėje (merginos ir vaikinai)
11.15–12.00 val. bendras apšilimas vandenyje 1 m ir 3 m
12.00–13.00 val. varžybų atidarymas, varžybos 3 m (vaikinai)
13.15–14.30 val. varžybos 1 m (merginos)
• Birželio 12 d. (sekmadienis)
10.30–11.15 val. bendras apšilimas salėje (merginos ir vaikinai)
11.15–12.00 val. bendras apšilimas vandenyje
12.00–12.40 val. varžybos 3 m (merginos)
12.45–14.10 val. varžybos 1 m (vaikinai)
14.15–15.45 val. komandinės rungties apšilimas
15.45–16.30 val. komandinė rungtis
Po varžybų – nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimai.
5.3. Dalyvauja Lietuvos miestų, klubų sportininkai ir kitų miestų ir klubų svečiai iš užsienio šalių.
Varžybos asmeninės. Varžybose rungtyniaujama nuo 1 m ir 3m tramplinų bei komandinėje rungtyje,

nuo 1 m ir 3/5m bokšto. Dalyviai užėmę 1, 2, 3 vietas apdovanojami medaliais ir diplomais męrginų ir
vaikinų tarpe atskirai. Daugiakovės nugalėtojai ir prizininkai (1 m plius 3 m rezultatai) apdovanojami
piniginiais prizais.
5.4.Vaikinai ir merginos atlieka „Open“ grupės programą:
• 1 m ir 3 m tramplinai:
5 skirtingų klasių šuoliai (merginos)
6 (5+1) skirtingų klasių šuoliai (vaikinai)
• Komandinė rungtis:
bokštas (3 m ar 5 m) ir 1 m tramplinas – 6 šuoliai (skirtingų klasių). Kiekvienam komandos nariui
reikia dalyvauti nuo abiejų prietaisų, atliekant po 3 skirtingų klasių šuolius.
a) Komandą sudaro viena mergina ir vienas vaikinas (pagal mūsų susitarimą pagal reitingą – pirmoji
mergina ir paskutinis vaikinas).
b) Rungtyje atliekami šeši skirtingų klasių šuoliai – po tris nuo 1 m tramplino ir 3/5 m bokšto.
c) Šuolių programoje du šuoliai (po vieną kiekvienam sportininkui, nuo bet kurio prietaiso) turi
koeficientą 2.0.
d) Sportininkai turi atlikti po 3 šuolius – bent po vieną nuo 1 m tramplino ir 3/5 m bokšto.
e) Šuoliai su koeficientu 2.0 gali būti atliekami bet kurioje iš šuolių serijų
f) Komandinėje rungtyje atliekamos trys šuolių serijos – abu komandos nariai bet kuria eilės tvarka
atlieka šuolius vienas po kito.
IV. FINANSAVIMO SĄLYGOS
6. Komandos išlaidas apmoka siunčianti organizacija ir dalyvio mokestį už rungtį (5 eurai) arba 15
eurų už visas rungtis. Dalyvio mokestį reikia pervesti į LPF sąskaitą (LT49 7044 0600 0150 1455) į/k
191917910.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
7. Protokolai pateikiami 2 dienas prieš varžybas vyriausiajam sekretoriui.
8. 2022 m. šuolių į vandenį čempionatas vykdomas pagal LPF ir LVJC kalendorinį planą. Varžybų
vyriausias teisėjas – Kęstutis Autukas, pavaduotojas – Asta Girdauskienė, vyriausias sekretorius –
Rimantas Puronas.

