TVIRTINU
Kauno plaukimo mokyklos direktorius
PLAUKIMO VARŽYBŲ “ŠILAINIŲ TAURĖ-2022“
NUOSTATAI
Tikslas ir uždaviniai
1. Įvertinti jaunųjų sportininkų sportinį pasiruošimą.
2. Išaiškinti geriausius savo amžiaus grupėje.
Vykdymo data ir vieta
Varžybos vykdomos 2022 m. kovo 25 d. (penktadienį) baseine “Šilainiai”, Baltų pr. 8, Kaunas.
Pramankšta

11.00 val.

Pradžia

12.00 val.

.

Dalyviai
Dalyvauja 2011 m. gimimo ir jaunesni plaukikai. Komandos sudėtis 6 mergaitės ir 6 berniukai.
Atvykstantys klubai, baseinai gali išstatyti po vieną komandą.
Paraiškos
Apie dalyvavimą pranešti iki 2022 m. kovo 21 d. 15 val. el. paštu: silainiai@swim.lt. Pranešę apie
dalyvavimą, gausite iškvietimą paraiškai pildyti. Techninės paraiškos pateikiamos naudojant programą
„Entry Editor“. Techninės paraiškos priimamos iki 2022 m. kovo 23 d. 15.00 val. el. paštu:
silainiai@swim.lt . Galutiniai pakeitimai techninėse paraiškose priimami iki 2022 m. kovo 24 d. 15 val.
Varžybų programa
1.

100 m kompleksu mergaitės

7.

50 m laisvu stiliumi mergaitės

2.

100 m kompleksu berniukai

8.

50 m laisvu stiliumi berniukai

3.

50 m nugara mergaitės

9.

50 m peteliške mergaitės

4.

50 m nugara berniukai

10.

50 m peteliške berniukai

5.

50 m krūtine mergaitės

11.

4 x 50 m komb. estafetė
(mišri – 2 mergaitės, 2 berniukai)

6.

50 m krūtine berniukai
Dalyvis daugiausiai gali plaukti: 100 m kompleksu + 2 pasirinktas rungtis po 50 m.
Varžybos vykdomos naudojant „Meet Manager“ programą.
Komanda nugalėtoja nustatoma pagal taškų skaičiavimo sistemą: 1 v.- 7 tšk., 2 v. -5 tšk., 3 v.- 4 tšk., 4 v.-

3 tšk., 5 v.- 2 tšk., 6 v.- 1 tšk. Estafetė įskaitinių taškų neduoda.
Apdovanojimas
Rungčių 1-3 vietos laimėtojai apdovanojami diplomais ir medaliais. Komanda nugalėtoja- taure. Geriausi
varžybų plaukikai (3 mergaitės ir 3 berniukai), susumavus 3-jų individualių rungčių (100 m kompleksu + dvi
po 50 m pasirinktos rungtys) FINA reitingo taškų sumą, apdovanojami taurėmis. Surinkus vienodą reitingo
taškų sumą, geriausi sportininkai nustatomi skaičiuojant iškovotų medalių skaičių ir jų vietas.
Varžybų vyr. teisėja Loreta Bakutienė, vyr. sekretorė Laura Bardauskienė.

