2016 m. sausio 13 d.

EUROPOS PLAUKIMO ČEMPIONATAS
LONDONAS (JK) 2016 M. GEGUŽĖS 16 – 22 D.
ATRANKOS KRITERIJAI
1. Europos plaukimo čempionatas – antros pagrindinės 2016 m. plaukimo varžybos.
Priešpaskutinė galimybė įvykdyti 2016 m. Rio Olimpinius normatyvus.
2. Varžybų data ir vieta:
2016 m. gegužės 16-22 d.
Londonas (Jungtinė Karalystė)
3. Dalyvių amžius:
Vaikinai nuo 15 m. (2001 ir vyresni)
Merginos nuo 14 m. (2002 ir vyresnės)
4. Komandos dalyvių skaičius ir sudėtis:
pagal normatyvus įvykdžiusių skaičių
3 treneriai
1 medikas
1 masažuotojas
1 komandos vadovas
5. Aktuali informacija:
Atrankoje dalyvauja Lietuvos pilietybę turintys asmenys
5.2 Atrankos kriterijai:
6.1. Atrankos periodas prasideda 2015 m. liepos 2 d. (2015 m. Pasaulio čempionatas)
Atrankos periodas baigiasi 2016 m. balandžio 23 d. (Baltijos šalių čempionatas)
* JAV studijuojantiems pagal individualų grafiką

6.2. Atranka vyksta tik 50 m baseine vykdomose varžybose.
6.3. Atrankos normatyvas lygus 2014 m. Europos čempionato (Berlynas GER) 24 vietos
(parengiamieji pl.) rezultatas jeigu rungtyje yra daugiau kaip 30 sportininkų. Jeigu mažiau –
„C“ normatyvas lygus nuo galo 5-tam rezultatui.
6.4. Normatyvus galima vykdyti tarptautinėse plaukimo varžybose su elektronine laiko
fiksavimo sistema. Apie vykimą į varžybas vykdyti EČ normatyvų būtina raštu informuoti
Lietuvos plaukimo federaciją likus ne mažiau kaip 2 savaitės (14 dienų) iki varžybų.
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VYRAI
MOTERYS
22,97
25,91
50 m l. stiliumi
49,80
55,90
100 m l. stiliumi
1.49,49 200 m l. stiliumi
2.03,20
3.52,96 400 m l. stiliumi
4.21,01
8.10,48 800 m l. stiliumi
9.05,85
15.51,27 1500 m l. stiliumi
17.20,73
50 m nugara
55,93
1.03,63
100 m nugara
2.03,87
2.17,91
200 m nugara
50 m krūtine
1.02,02
1.10,33
100 m krūtine
2.15,79
2.32,59
200 m krūtine
50 m peteliške
53,64
1.01,03
100 m peteliške
2.00,34
2.16,56
200 m peteliške
2.03,47 200 m kompl. Pl.
2.18,43
4.28,79 400 m kompl. Pl.
4.56,45
6.4. Komanda formuojama sekančiai:
Sportininkai:
1. Į komandą kviečiami visi normatyvus įvykdė plaukikai.
2. Kadangi nuotolyje gali startuoti tik 4 vienos šalies atstovai, tad tuo atveju jeigu bus daugiau
normatyvus įvykdžiusius normatyvus, jie bus ranguojami pagal geriausių rezultatų eiliškumą.
3. Po atrankos periodo pabaigos vyr. trenerio siūlymu ir VK sprendimu formuojama galutinė
komandos sudėtis atsižvelgiant į LPF prioritetus.
LPF prioritetai:
- Galimybė įvykdyti Rio Olimpinių žaidynių individualų normatyvą.
- Perspektyvumas, pažanga.
__________
______
-
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