NORDIC SWIMMING CHAMPIONSHIPS
ŠVEDIJA 2021 M. GRUODŽIO 3-5 D.
Dalyviams keliami tikslai.
Suaugusiųjų amžiaus grupėje:
Atstovauti Lietuvos rinktinę ne mažiau kaip 3 asmeninėse rungtyse.
Patekti į nemažiau kaip 2 finalinius plaukimus.
Pasiekti ne mažiau kaip vieną geriausią asmeninį rezultatą.
Jaunių amžiaus grupėje:
Rengiantis EJČ, atstovauti Lietuvos rinktinę estafetiniuose plaukimuose.
Pasiekti geriausius asmeninius rezultatus ne mažiau kaip dvejose rungtyse.

ATRANKOS KRITERIJAI
1. Varžybų data ir vieta:
2021 m. Gruodžio 3 - 5 d.
Uplands Vesbis (Švedija)
2. Dalyvių amžius
Atvira a. g.:
Moterys 2004 ir vyr.
Vyrai 2003 ir vyr.
Jaunių a. g.:
Merginos 2005-2008 m. gim.
Vaikinai 2004-2007 m. gim.
3. Varžybų nuostatai:
http://www.ltuswimming.com/images/stories/Varzybos/2021/Nordic_Swimming_Championships_2021.
pdf
4. Atrankos kriterijai
4.1. Atrankos periodas 2021 05 27 (LČ) - 2021 11 13 d. (Lietuvos taurė)
4.2. Suaugusių amžiaus grupėje atrenkami 4 sportininkai pagal dviejų rungčių FINA (21) reitingų sumą,
iš kurių ne daugiau kaip 1 rungtis gali būti 50 m.
4.3. Suaugusiųjų amžiaus grupės sportininkas privalo dalyvauti ne mažiau kaip trijose individualiose
rungtyse.
4.4. Jaunių amžiaus grupėje atrenkami 20 sportininkų.
4.5. Trenerių tarybos sprendimu, kviečiami visi sportininkai, kurie reikalingi stipriausioms jaunių
estafetėms sudaryti.
4.6. Į likusias vietas sportininkai atrenkami pagal dviejų rungčių (iš kurių tik 1 gali būti 50 m.) Rudolph
(21) taškų sumą, nepaisant lyties.
4.7. Skaičiuojant 25 m. ilgio baseino Rudolph (21) taškus, pasiekti rezultatai konvertuojami į 50 m.
baseino rezultatus pagal FINA (21) reitingo taškus.
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5. Trenerių atranka:
5.1. Suaugusių treneris – Suaugusiųjų amžiaus grupės sportininko, surinkusio daugiausiai taškų pagal 4.2
punktą treneris.
5.2. LPF Jaunių rinktinės treneris (Kęstutis Steponavičius).
5.3. Jaunių rinktinės trenerio asistentas. Suderinęs su LPF trenerių taryba, siūlo jaunių rinktinės treneris.
6. Savo lėšomis vykstantys sportininkai:
6.1. Sportininkai atrankos periodo metu surinkę 1400 FINA (21) reitingo taškų pagal 4.2 punktą
suaugusiems ir 1300 FINA (21) reitingo taškų pagal 4.2 punktą jauniams, gali dalyvauti varžybose savo
lėšomis.
6.2. Sportininko apgyvendinimu, maitinimu, lėktuvų bilietais, pervažiavimu į oro uostą (jei skrydis
skiriasi nuo pagrindinės rinktinės skrydžio), lydinčiaisiais asmenimis (jei sportininkas nepilnametis),
rūpinasi sportininką deleguojanti organizacija.
6.3. LPF rūpinasi savo lėšomis dalyvaujančių sportininkų paraiškų pateikimu.
7. Covid-19 prevencija:
7.1. Visi delegacijos nariai, privalo būti paskiepyti bent viena vakcinos nuo covid-19 viruso doze iki
atrankos periodo pabaigos.
7.2. Visi delegacijos nariai privalo būti pilnai vakcinuoti iki išvykimo į renginį dienos.
7.3. Galioja vakcinacija visomis vakcinomis, patvirtintomis ES vaistų agentūros.
7.4. Išimtis taikoma sportininkams, kuriems šeimos gydytojas nerekomenduoja vakcinuotis dėl sveikatos
būklės arba persirgimo covid-19 infekcija per paskutinius 3 mėnesius.
7.5. Išimtis taikoma sportininkams, kuriems iki atrankos periodo pabaigos nebus suėję 13 metų.
8. Galutinės komandos paskelbimas
Galutinę komandos sudėtį tvirtina LPF VK ir viešai skelbia ne vėliau nei 2021 11 15 d.

_______
__
_
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