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2019 METŲ LIETUVOS VAIKŲ IR JAUNUČIŲ  

PLAUKIMO PIRMENYBIŲ NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. 2019 metų Lietuvos vaikų ir jaunučių plaukimo pirmenybių nuostatai reglamentuoja 

pirmenybių tikslą, organizavimo, finansavimo, dalyvių apdovanojimo tvarką. 

2. Organizatoriai ir vykdytojai – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – 

Centras) ir sportininkų ugdymo centrai. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

3. Tikslas – skatinti mokinius sistemingai sportuoti, ugdyti garbingos kovos ir kilnaus 

elgesio principus. 

4. Uždaviniai:  

4.1. populiarinti plaukimo sportą, ieškoti gabių, talentingų vaikų; 

4.2. kelti sportinį meistriškumą; 

4.3. išaiškinti stipriausius sportininkus įvairiose amžiaus grupėse. 

 

III. PIRMENYBIŲ ORGANIZAVIMO, VYKDYMO, 

NUGALĖTOJŲ NUSTATYMO, APDOVANOJIMO TVARKA 

5.  Dalyvauja sportininkų ugdymo centrų, bendrojo ugdymo mokyklų, klubų komandos. 

6. Pirmenybės asmeninės-komandinės. 

7. Komandų skaičius:  

7.1. pirmenybes priimanti mokykla ar centras gali  išstatyti ne daugiau 3 komandų (36 

sportininkai); 

7.2. atvykstančios  komandos ne daugiau 2 komandų (24 sportininkai).  

8. Komandos sudėtis: 6 mergaitės, 6 berniukai, 2 treneriai (iš viso – 14 dalyvių). Komanda, 

iš anksto pranešus organizatoriams, gali atsivežti teisėją.  

9. Kiekvienas dalyvis per dieną gali startuoti dviejuose nuotoliuose ir estafetėse. 

10. Rungtyje registruojamų dalyvių skaičius neribojamas. 

11. Lietuvos vaikų (mergaitės  2008-2010 metų gimimo, berniukai 2007-2009 metų 

gimimo) plaukimo žiemos pirmenybės: 

11.1. pirmenybės vykdomos 2019 m. sausio 11-12 d Šiaulių plaukimo mokyklos baseine 

„Delfinas“  Ežero g. 11a; 

11.2. programa: 
I diena    II diena 

Sausio 11 d.     Sausio 12 d. 

Pramankšta 13 val.   Pramankšta 9 val. 

Startas 14 val.    Startas 10 val.  

4x50 m.  komb. est . mišri.        2 merg., 2 bern;                           8x50 m. l. stiliumi est. mišri 4 merg., 4 bern;  

200 m l. stiliumi                         merg., bern;   100 m nugara                             merg., bern; 

100 m krūtine        merg., bern;  100 m kompleksu  merg., bern; 

50 m peteliške  merg., bern;  100 m l. stiliumi merg., bern; 

4x50 m l. stiliumi est. merg., bern;  4x50 m komb. est. merg., bern;        

12. Lietuvos jaunučių  (mergaitės  2006-2008 metų gimimo, berniukai  2005-2007 metų 

gimimo) plaukimo žiemos pirmenybės: 

12.1. pirmenybės vykdomos 2019 m. vasario 8-9 d. Kauno plaukimo mokyklos baseine 

„Vilija“, Demokratų g. 34 A; 

12.2. programa: 
I diena    II diena 

Vasario 8 d.     Vasario 9 d. 

Pramankšta 13 val.    Pramankšta 9 val. 

Startas 14 val.     Startas 10 val. 



400 m kompleksu merg., bern;   100 m l stiliumi  merg., bern; 

200 m l. stiliumi  merg., bern;  200 m nugara     merg., bern; 

100 m krūtine  merg., bern;  100 m peteliške  merg., bern; 

100 m nugara  merg., bern;   200 m krūtine     merg., bern; 

 50 m l stiliumi   merg., bern;  4x100 m l. stiliumi est. merg., bern; 

4x100 m. komb. est. merg., bern;   

13. Lietuvos vaikų (mergaitės 2007-2009 metų gimimo, berniukai 2006-2008 

metų gimimo) plaukimo pavasario pirmenybės: 

13.1. pirmenybės vykdomos 2019 m. kovo 15–16 d. Klaipėdos sporto centro „Gintaras“ 

baseine, S. Daukanto g. 29/25; 

13.2. programa: 
I diena    II diena 

Kovo 15 d.     Kovo 16 d. 

Pramankšta 13 val.   Pramankšta 9 val. 

Startas 14 val.    Startas 10 val. 

200 m kompleksu                             merg., bern;  50 m l. stiliumi  merg., bern; 

200 m l. stiliumi                               merg., bern;  100 m kompleksu merg., bern; 

50 m krūtine      merg., bern;  200 m nugara  merg., bern; 

100 m peteliške                                 merg., bern;                          200 m krūtine   merg., bern; 

50 m nugara                                      merg., bern;  50 m peteliške                            merg., bern; 

4x50 m l. stiliumi est.,                       merg., bern;                          4x50 m komb. est.  merg., bern; 

14. Lietuvos jaunučių (mergaitės 2006-2008 metų gimimo, berniukai 2005-2007 metų 

gimimo) plaukimo pavasario pirmenybės: 

14.1. pirmenybės vykdomas 2019 m. gegužės 3-4 d. Klaipėdos sporto centro „Gintaras“ 

baseine, S. Daukanto g. 29/25; 

14.2. programa: 
I diena    II diena 

Gegužės 3 d.     Gegužės 4 d. 

Pramankšta 13 val.    Pramankšta 9 val. 

Startas 14 val.     Startas 10 val. 

400 m l. stiliumi  merg., bern;  100 m nugara   merg., bern; 

100 m krūtine  merg., bern;  200 m kompleksu merg., bern; 

100 m peteliške  merg., bern;   100 m l stiliumi  merg., bern; 

200 m nugara     merg., bern;  200 m krūtine     merg., bern; 

50 m l. stiliumi   merg., bern;   4x100 m l. stiliumi est. merg., bern; 

4x100 m. komb. est. merg., bern;    

15. Lietuvos vaikų (mergaitės 2008-2010 metų gimimo, berniukai 2007-2009 

metų gimimo) plaukimo vasaros pirmenybės: 

15.1. pirmenybės vykdomos 2019 m. gegužės 25-26 d. Kauno sporto mokyklos „Startas“ 

baseine Miško g. 3; 

15.2. programa: 
I diena     II diena 

Gegužės 25 d.     Gegužės 26 d. 

Pramankšta 13 val.    Pramankšta 9 val. 

Startas 14 val.     Startas 10 val. 

200 m kompleksu      merg., bern;   100 m kompleksu merg., bern; 

100 m l. stiliumi                               merg., bern;  200 m l. stiliumi             merg., bern; 

100 m nugara       merg., bern;   100 m krūtine  merg., bern; 

100 m peteliške                                merg., bern;  50 m l. stiliumi  merg., bern; 

4x50 m l. stiliumi est.      merg., bern;  4x50 m komb. est. merg., bern;        

16. Lietuvos vaikų (mergaitės 2008-2010 metų gimimo, berniukai 2007-2009 metų 

gimimo) plaukimo žiemos pirmenybės: 

16.1. pirmenybės vykdomos 2019 m. lapkričio 29-30 d. Vilnius. Tiksli vieta bus pranešta 

vėliau; 

16.2. programa: 
I diena    II diena 

Lapkričio 29 d.    Lapkričio 30 d. 

Pramankšta 13 val.    Pramankšta 9 val. 

Startas 14 val.     Startas 10 val. 

200 m kompleksu      merg., bern;   100 m kompleksu merg., bern; 

100 m l. stiliumi                               merg., bern;  200 m l. stiliumi             merg., bern; 



100 m nugara       merg., bern;   100 m krūtine  merg., bern; 

100 m peteliške                                merg., bern;  50 m l. stiliumi  merg., bern; 

4x50 m l. stiliumi est.      merg., bern;  4x50 m komb. est. merg., bern; 
 

17. Komandų vietos išaiškinamos kiekvienoje amžiaus grupėje. Komandoms surinkus 

vienodą taškų skaičių pirmenybė teikiama komandai, kurios dalyviai užėmė daugiau pirmųjų, 

antrųjų ar sekančių vietų. 

18. Komandai įskaitoma 15 geriausių rezultatų kiekvienoje rungtyje, už I vietą skiriant 20 

tšk., II – 17 tšk., III – 14 tšk., IV – 12 tšk., V – 11 tšk. ir t. t., už XV – 1 tšk.  

18.1. Estafečių taškai dvigubinami. 

19. Komanda nugalėtoja ir prizininkės apdovanojamos Centro prizu, rungčių nugalėtojai ir 

prizininkai apdovanojami medaliais ir diplomais. 

 

IV. FINANSAVIMO SĄLYGOS 

20. Komandos išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija. 

21. Varžybų mokestis vienam dalyviui 4 eurai.    

21.1. varžybų mokestis mokamas už visus dalyvius, įtrauktus į pradmės protokolą.  

22. Varžybų organizatoriai apmoka: 

22.1. pagrindinių teisėjų maistpinigių, nakvynės ir kelionės išlaidas pagal pateiktus 

dokumentus;  

22.2. komandinius ir asmeninius prizus.  

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

23. Varžybos vykdomos vadovaujantis FINA taisyklėmis.  

24. Paraiškos: 

24.1. techninės paraiškos su nurodytais geriausiais turimais rezultatais pateikiamos 

elektroniniu paštu lmssc.paraiskos@gmail.com. Paraiška laikoma priimta, jei gavote atsakymą; 

25.2. paraiškoje pateiką rezultatą, neatitinkantį turimo geriausio pasiekimo, sportininkas 

startuoja kaip neturintis rezultato; 

25.3. paraiškos atsiunčiamos ne vėliau kaip 3 dienos prieš startą. Pakeitimai pateikiami ne 

vėliau kaip 24 val. iki varžybų pradžios; 

25.4. kiekvienas sportininkas privalo turėti gydytojo leidimą dalyvavimui varžybose. Už tokio 

leidimo buvimą atsakingas dalyvaujančios komandos vadovas.  

26. Varžybų dieną papildomai įrašyti dalyvį ar rungtį registruotam dalyviui draudžiama. 

27. Komandų vadovai atsako: 

27.1. už dokumentų pateikimą;  

27.2. už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu; 

27.3. už tinkamą mokinių elgesį varžybų ir laisvalaikio metu. 

28. Informaciją apie nakvynės vietas, viešbučius ir kainas teikia už varžybų organizavimą 

atsakingos mokyklos ar centrai. Nakvynę užsisako ir apmokėjimą garantuoja komandą 

komandiruojanti organizacija. 

29. Organizatoriai pasilieka galimybę keisti datas ir varžybų vietą. 

 

________________________________ 

 

Parengė 

Kūno kultūros ir sportinio ugdymo skyriaus vedėjas 

Gintaras Prunskus, tel. fak.(8 5) 212 7459, mob. 8 612 91072, 8 616 04766. 

El. paštas gintaras.prunskus@lmnsc.lt 
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