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KAUNAS „GRAND PRIX“
Plaukimo varžybų nuostatai
2022.06.21-23
Varžybų programa:
2022 m. birželio mėn. 21 d., Antradienis - Dalyvių atvykimo diena
Trečiadienis
2022 m. birželio mėn. 22 d.
Eil.
Nr.

Eil.
Nr.

Ketvirtadienis
2022 m. birželio mėn. 23 d.

Pramankšta: 10:00 val.

Pramankšta: 9:30 val.

Varžybų pradžia: 10:30 val.

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 nugara (mergaitės)

6.

100 m nugara (berniukai)

14.

50 m nugara (berniukai)

7.

100 m peteliške (mergaitės)

15.

50 m peteliške (mergaitės)

8.

100 m peteliške (berniukai)

16.

50 m peteliške (berniukai)

17.

200 m l/st (mergaitės) *

18.

200 m l/st (berniukai) *

1. UAB “Sporto infrastruktūra”, adresu: Kovo 11-osios g. 26, Kaunas, LT-51349.
2. Laikai bus fiksuojami OMEGA QUANTUM elektronika, 8 takai, 50 m baseinas.
3. Varžybos bus vykdomos pagal FINA (Tarptautinės plaukimo federacijos) taisykles.
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4. Galioja vieno starto taisyklė.
5. PIRMINĖ PARAIŠKA: Iki 2022 m. gegužės mėn. 4 d. 15:00 val. komandos praneša apie dalyvavimą el.
paštu: info@kaunasgrandprix.lt
6. Paraiškos gali būti pateikiamos iki 2022 m. birželio 8 d keliais būdais:
6.1. Swimrankings.net online sistemoje: Turite užeiti ant www.swimgrandprix.lt puslapio, jame rasite
nuorodą į registraciją online sistemoje, paspaudę pildykite paraišką suvesdami savo sportininkų vardus,
pavardes jų turimus rezultatus (pirmumo teisė suteikiama komandoms, kurios atsiuntė iki reikiamo termino
pirminę paraišką).
6.2. El. Paštu: info@kaunasgrandprix.lt. Gavę Jūsų elektroninį laišką apie dalyvavimą mes Jums išsiųsime
sugeneruotą failą, pildyti paraiškai „entry editor“ programoje.
7. Bauda už normatyvo neįvykdymą 200 m l/st distancijoje-15 Eurų. Normatyvai: berniukai-2.50.00 min,
mergaitės-3.20.00 min.
8. Starto mokestis už 1 rungtį - 7,00 (Septyni EUR 00 ct). Visus komandos klubo duomenis, informaciją dėl
sąskaitų išrašymo, rungčių, apgyvendinimo, nurodyti ir apmokėti iki 2022 m. birželio mėn. 22 d.
9. Dalyvio mokesčiai turi būti sumokėti iki varžybų pradžios:
(dėl sąskaitų - faktūrų pranešti iš anksto giedrius.mart@gmail.com).
10. Pakeitimai, išbraukimai galimi iki 2022 m. birželio mėn. 21 d. 17.00 val. el.paštu info@kaunasgrandprix.lt
11. Išspausdinus pradmės protokolus 2022 m. birželio mėn. 21 d. 17:00 val. jokie pakeitimai nepriimami,
dalyvio ir kitų paslaugų mokesčiai negrąžinami.
12. Per dieną kiekvienas dalyvis gali startuoti tik dvejose rungtyse ir papildomai 200 m l/st.
13. Dalyvių skaičiui nesiekiant 300 (trijų šimtų) arba viršijus 700 (septynis šimtus), organizatoriai pasilieka teisę
keisti varžybų formatą. Maksimalus dalyvių skaičius 700.
14. Varžybų metu galioja baseino vidaus tvarkos taisyklės.
15. Kiekvienas dalyvis/dalyvė turi būti pasitikrinęs sveikatą ir pateikęs savo organizacijai sveikatos pažymą,
leidžiančią startuoti varžybose. Siunčianti organizacija atsako už savo dalyvių sveikatą varžybų ir ne varžybų
metu. Organizatoriai neatsako už sportininkų patirtas traumas, sveikatos pablogėjimus, vagystes.
16. Visas išlaidas (nakvynės, kelionės) apmoka siunčianti organizacija arba patys dalyviai.
17. Dalyvių amžiaus grupės:
I amžiaus grupė: Mergaitės ir Berniukai gimę 2008 m.
II amžiaus grupė: Mergaitės ir Berniukai gimę 2009 m.
III amžiaus grupė: Mergaitės ir Berniukai gimę 2010 m.
IV amžiaus grupė: Mergaitės ir Berniukai gimę 2011 m.
V amžiaus grupė: Mergaitės ir Berniukai gimę 2012 m.
VI amžiaus grupė: Mergaitės ir Berniukai gimę 2013 m. ir jaunesni
*Pastaba: 200 m rungtyse visų amžiaus grupių sportininkai dalyvauja kartu „Open class“ grupėje ir
apdovanojamos 3 mergaitės ir 3 berniukai pasiekę greičiausius rezultatus.
**Pastaba: Grand Prix varžybose NE KONKURSE gali dalyvauti sportininkai: merginos, vaikinai gimę 2007
m., ir vyresni., bet jie į apdovanojimus nepretenduoja. Starto mokestis minėtiems dalyviams- 10 Eur., rungtis.
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18. Kiekvienos rungties ir amžiaus grupės I vietos laimėtojai apdovanojami medaliais ir prizais, II ir III vietos
laimėtojai – medaliais (pagal galimybes prizais).
19. Kiekvienos amžiaus geriausi plaukikai mergaitė ir berniukas, varžybose pasiekę aukščiausius rezultatus
(pagal FINA taškų lentelę), susumavus dviejų geriausių rungčių reitingo sumą apdovanojami taurėmis ir
piniginiais prizais.
21. Sportininkas, neatvykęs į apdovanojimo ceremoniją, gali netekti teisės į prizą.
22. Kaunas Grand Prix yra viešas renginys, kuriame gali būti filmuojama ir fotografuojama.
23. Filmuota ar fotografuota medžiaga yra platinama žiniasklaidoje, TV kanalais, internete, socialiniuose
tinkluose.
24. Komandų vadovai ar treneriai atsako:
- Už savalaikį dokumentų pateikimą;
- Už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu;
- Už tinkamą dalyvių elgesį varžybų ir laisvalaikio metu.
25. Komanda, pateikdama paraišką, patvirtina, kad su šiais nuostatais susipažino ir jų laikysis.
26. Organizatoriai pasilieka teisę, esant reikalui, keisti varžybų datą, laiką ar programą.
27. Visiems varžybų dalyviams, organizatoriams, vykdytojams renginio metu privaloma dėvėti asmenines
apsaugos priemones dėl Covid- 19.
28. El. paštas – info@kaunasgrandprix.lt
29. Rezultatus ir visą susijusią su Kaunas Grand Prix taurės medžiaga galite rasti svetainėje –
www.swimgrandprix.lt
Kaunas Grand Prix organizuoja plaukimo klubas „Šilainiai“
Klubo pirmininkas Giedrius Martinionis +37068871171

