
 
 
 

 
 
 

Impuls Kareivių klubo  
2019 m. rudens vaikų plaukimo varžybų 

„Jūrų arkliukai ir žuviukai“ 
programa ir nuostatai 

 
 

1. Tikslas ir uždaviniai 
 Populiarinti plaukimo sportą vaikų tarpe, kaip fizinio lavinimo ir pramogų formą, sveikatinimo ir 

bendravimo priemonę; 
 Išsiaiškinti greičiausius jaunuosius plaukikus Impuls plaukimo akademijos Kareivių g. 

sveikatingumo klubo 2019 m. žiemos plaukimo varžybose; 
 Skatinti vaikus sportuoti  ir stiprinti sveikatą. 
2. Varžybų vykdymo vieta ir laikas 
 Plaukimo varžybų data: 2019 m. gruodžio 7 d.; 
 Varžybos vykdomos Kareivių g. 14, Impuls klubo baseine (ilgis - 25 m.). 
3. Dalyviai 
 Varžybose dalyauja Kareivių Impuls sporto ir sveikatingumo klubo trenerių auklėtiniai; 
 Varžybose dalyviai varžosi šiose amžiaus grupėse: 
 I gr. (2013 m. ir jaunesni su lentele);  
 II gr. (2012 m. ir jaunesni); 
 III gr. (2011 m.); 

 Merginos ir vaikinai kiekvienoje amžiaus grupėje apdovanojami atskirai; 
 Varžybose vienas dalyvis gali plaukti 2 nuotolius; 
 Jei dalyvis varžosi plaukime su lentute, jis negali plaukti to pačio plaukimo būdo be lentutės;  
 Viename takelyje gali plaukti iki 2 dalyvių; 
 Varžybose dalyviai startuoja nuo starto bokštelio ir iš vandens; 
 Jaunesni plaukikai gali dalyvauti vyresnio amžiaus grupės plaukime; 
 Plaukimo distancija įvyksta, jei užsiregistruoja daugiau nei 4 dalyviai; 
 Treneriai varžybų paraišką pateikia iki 2019 11 30 (imtinai). 
4. Varžybų programa 

14.30 – 15.00 val. apšilimas 
15.00 val. varžybų startas. Plaukimai vyks šia tvarka: 

 25 m. I gr. su lentele laisvu stiliumi tik kojomis merginos ir vaikinai; 
 25 m. I gr. nugara su lentele tik kojomis merginos ir vaikinai;  
 25 m. III gr. peteliške merginos ir vaikinai; 
 25 m. II ir III gr. laisvu stiliumi merginos ir vaikinai;   
 25 m. II ir III gr. krūtine merginos ir vaikinai; 
 25 m. II ir III gr. nugara merginos ir vaikinai; 
5. Apdovanojimai ir žiūrovai 
 Žiūrovai, atvykę palaikyti plaukikų, į vandens zoną gali patekti tik su baseinams pritaikyta avalyne;  
 Apdovanojimai vyks po visų plaukimų; 
 Nugalėtojai nustatomi pagal greičiausiai išplauktą nuotolį savo amžiaus grupėje; 
 1 – 3 vietos nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami diplomais ir medaliais; 
 Visi įveikę nuotolį apdovanojami distancijos įveikimo sertifikatu, kuris išrašomas ir įteikiamas 

treniruočių metu. 
 


