“NIGHT SWIM STAR – 2019”
NUOSTATAI
I. VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS, PROGRAMA
Vieta: Kauno sporto mokyklos “Startas” baseinas, adresas Miško g. 3.
Data: 2019 m. vasario 23 d. (šeštadienis).
Varžybas organizuoja: Kauno sporto mokykla “Startas”, “Lietuvos 470 asociacija”.
Dalyvių amžius:
I grupė 25 metai ir vyresni, veteranai (50 m l/st, 50 krūt., 50 nug., 50 pet., 100 kompl.).
II grupė OPEN (100 m l/st, 100 krūt., 50 nug., 50 pet., 100 kompl.).
III grupė 2004 – 2005 m. g. (50 m l/st, 50 krūt., 50 nug., 50 pet., 100 kompl.).
IV grupė 2006 – 2007 m. g. (50 m l/st, 50 krūt., 50 nug., 50 pet., 100 kompl.).
V grupė 2008 – 2009 m. g. (25 m l/st, 25 krūt., 25 nug., 25 pet., 100 kompl.).
VI grupė 2010 m. g. ir jaunesni (25 m l/st, 25 krūt., 25 nug., 25 pet., 100 kompl.).

Varžybų programa
PARENGIAMIEJI PLAUKIMAI

FINALALINIAI PLAUKIMAI

Pramankšta 10.00 val.

Pramankšta 17.30 val.

Varžybų pradžia 11.00 val.

Varžybų pradžia 18.30val.

25 m laisvu stiliumi

25 m laisvu stiliumi

50 m laisvu stiliumi

25 m krūtine

100 m laisvu stiliumi

25 m nugara

25 m krūtine

25 m peteliške

50 m krūtine

50 m laisvu stiliumi

100 m krūtine

100 m laisvu stiliumi

25 m nugara

50 m krūtine

50 m nugara

100 m krūtine

25 m peteliške

50 m nugara

50 m peteliške

50 m peteliške

100 m kompleksu

100 m kompleksu

II. PARAIŠKŲ PATEIKIMAS
1. Apie dalyvavimą varžybose pranešti iki 2019 m. sausio 10 d.
2. Techninės paraiškos pateikiamos iki 2019 m. vasario 15 d. 24.00 val.
3. Keitimai/išbraukimai galimi iki 2019 m. vasario 21 d. 24.00 val.
4. Po 2019 m. vasario 21 d. 24.00 val. jokie pakeitimai nepriimami.
5. Kiekvienas dalyvis privalo turėti galiojančią sveikatos pažymą, kuri būtų galiojanti ir
patvirtintų, kad dalyvis yra sveikas bei gali dalyvauti varžybose.
6. Paraiškos gali būti pateikiamos naudojant programą „Entry Editor“ arba į el. paštą.
7. Užpildytos paraiškos siunčiamos el. paštu: ksmsparaiskos@gmail.com, nurodant failo
pavadinime savo komandos pavadinimą, dalyvio vardą, pavardę, pilną gimimo datą,
plaukimo nuotolius, rezultatus.

III. VARŽYBŲ EIGA
8. Varžybų rezultatai fiksuojami chronometrais.
9. Dalyvis varžybų metu gali startuoti 2 nuotoliuose.
10. Varžybos vykdomos su parengiamaisiais ir finaliniais visų amžiaus grupių plaukimais.
11. Visi finalai bus formuojami pagal sportininkų pasiektus rezultatus parengiamuosiuose
plaukimuose. Finalas 1 – 6 vieta.
12. Parengiamieji plaukimai vykdomi rytinėje dalyje, o finaliniai plaukimai vakarinėje dalyje prie
spec. apšvietimo. Po finalinių plaukimų, varžybų dalyviams, bus vykdoma pramoginė dalis,
AQUA aerobika ir šokiai vandenyje. Rungtis, kurioje registruoti 6 dalyviai ar mažiau,
plaukiama vakarinėje dalyje, kaip finalas.
13. Dalyvis prieš plaukimą privalo registruotis pas teisėją prie dalyvių.
14. Finaliniam plaukimui skelbiami 2 atsarginiai sportininkai, kurie privalo atvykti į dalyvių
susirinkimo vietą. Prieš finalą dalyvių susirinkimo vietoje skelbiant finalo dalyvius dėl tam tikrų
priežasčių nedalyvaujant numatytam finalininkui, kviečiami atsarginiai plaukikai.
15. Atsisakymas nuo dalyvavimo finale, pateikiamas sekretoriatui raštu ne vėliau, kaip 30min.
po rungties parengiamųjų plaukimų rezultatų paskelbimo.

IV. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMO IR APDOVANOJIMO TVARKA
16. Varžybų nugalėtojai ir prizininkai, visose amžiaus grupėse, finaliniame plaukime pasiekę
geriausius rezultatus, apdovanojami I, II, III vietos medaliais ir vertingais prizais. Visiems
dalyviams bus įteikti atminimo sertifikatai. Visiems finalinių plaukimų dalyviams bus įteiktos
šviečiančios apyrankės.
17. Organizatoriai gali įsteigti papildomus prizus.

V. FINANSINĖS SĄLYGOS
18. Varžybų dalyvio mokestis – 10 €.
Mokesčiai turi būti sumoketi pagal šiuos rekvizitus:
„Lietuvos 470 asociacija” Įmonės kodas 302458896
Įmonės adresas: Pilėnų g. 5-6, Akademija, Kauno raj.
Sąskaitos Nr. LT09 7044 0600 0779 5729 (dėl sąskaitų - faktūrų pranešti iš anksto).
19. Varžybų dalyvio mokestis mokamas už visus dalyvius, įtrauktus į pradmės protokolą.
20. Dalyvių kelionės, nakvynės, maitinimo išlaidas apmoka siunčianti organizacija.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
21. Plaukimo varžybos - viešas renginys, kuriame gali būti filmuojama ir fotografuojama.
22. Komanda ar dalyviai, pateikdama paraišką, patvirtina, kad su šiais nuostatais susipažino ir jų
laikysis.
23. Organizatoriai pasilieka teisę, esant reikalui, keisti varžybų datą, laiką ar programą.
Užsiregistravus mažiau negu 150 dalyvių varžybos gali būti atidėtos.

