
 

 
 
 

Impuls plaukimo akademijos 
2019 m. žiemos vaikų plaukimo pirmenybių 

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 bendrose Impuls klubų žiemos plaukimo pirmenybėse; 
 Skatinti vaikus sportuoti  ir stiprinti sveikatą. 
2. Varžybų vykdymo vieta ir laikas 
 Bendrų Impuls klubų vaikų plaukimo pirmenybių data: 2019 m. gruodžio 8 d.; 
 Bendros Impuls klubų varžybos vykdomos Kareivių g. 14, Sporto ir Sveikatingumo klubo Impuls 

baseine (ilgis - 25 m.). 
3. Dalyviai ir registracija 
 Varžybose dalyvauja Impuls plaukimo akademijos klubų auklėtiniai, lankantys plaukimo treniruotes; 
 Dalyvių skaičius ribotas. Viršijus 150 dalyvių varžybų organizatoriai pasilieka teisę nepatenkinti 

visų paraiškų ir keisti programą; 
 Dalyvių paraiškas baseino vyr. instruktoriai pateikia elektroniniu būdu iki gruodžio 1 d.; 
 Paraiškos pateikiamos naudojant Entry editor programa; 
 Pakeitimai galimi iki gruodžio 5 d.; 
 Pirmenybėse dalyviai varžosi šiose amžiaus grupėse: I gr. (2010 m. ir jaunesni), II gr. (2009 - 2008 

m.) III gr. (2007 - 2006 m.) IV gr. (2005 m. ir vyresni); 
 Merginos ir vaikinai kiekvienoje amžiaus grupėje apdovanojami atskirai; 
 Vienas dalyvis gali plaukti iki 2 nuotolių ir estafetėje 
 Varžybos vykdomos pagal FINA varžybų taisykles. 
 Dalyvių startas galimas nuo bokštelio arba sienelės krašto. 
4. Varžybų programa 

10.00 – 11.00 val. Komandų registracija registratūroje 
11.00 val. apšilimas 
11.30 val. varžybų startas: 
 50 m. peteliške merginos ir vaikinai I, II, III ir IV grupės; 
 50 m. l/st. merginos ir vaikinai I, II, III ir IV grupės; 
 50 m. krūtine merginos ir vaikinai I, II, III ir IV grupės; 
 50 m. nugara merginos ir vaikinai I, II, III ir IV grupės; 
 100 m. kompleksu merginos ir vaikinai II grupė ir jaunesni, III grupė ir vyresni; 
 8x50 l/st. mišrios komandinės estafetės po 2 plaukikus iš kiekvienos amžiaus grupės. 

5. Apdovanojimai ir žiūrovai 
 Žiūrovai atvykę palaikyti plaukikų, į vandens zoną gali patekti tik su pritaikyta avalyne; 
 Nugalėtojai nustatomi pagal greičiausiai išplauktą nuotolį kiekvienoje amžiaus grupėje; 
 1 – 3 vietos nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami diplomais ir medaliais; 
 Visi praplaukę nuotolį apdovanojami diplomais. 4 ir žemesnių vietų diplomai įteikiami treniruočių 

metu. 
6. Organizavimas, filmavimas bei fotografavimas 
 Varžybas organizuoja ir vykdo Impuls plaukimo akademijos treneriai; 
 Varžybų vyr. teisėjas Kęstutis Steponavičius, +37065226031, kestutis,steponavicius@impuls.lt; 
 Pretenzijos dėl varžybų rezultatų ir teisėjų darbo priimamos pasibaigus varžyboms per pirmąsias 30 

minučių bei palikus 30 EUR užstatą, kuris yra grąžinamas tik patenkinus pretenziją; 
 Varžybų metu bus filmuojama bei fotografuojama, medžiaga gali būti panaudota UAB Impuls LTU 

reklamos tikslais. Nenorintys būti filmuojami ar fotografuojami, turi pranešti vyr. teisėjui iki varžybų 
pradžios. 


