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PLAUKIMO KLUBO “BANGA”  ŠV.VELYKŲ STARTO 

NUOSTATAI 

 

 
I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

• populiarinti plaukimo sportą;  

• lavinti varžybinę patirtį; 

• išlaikyti plaukimo klubo tradicijas; 

• palaikyti draugiškus ryšius su kitomis plaukimo mokyklomis ir klubais. 

 

II. VIETA IR LAIKAS 

 

Varžybos vyks 2020 m. kovo 28d.  Girstučio sporto komplekse, 50 m. baseine, Kovo 11-osios g. 26, Kaunas;  

• 13:30 val. – įėjimas į baseiną 

• 14:00 val. – varžybų pramankšta 

• 14:30 val. – varžybų pradžia 

 

 

III. DALYVIAI 

 

Varžybose gali dalyvauti plaukimo klubo „Banga“ ir kitų miestų mokyklų ir klubų sportininkai.  

Amžiaus grupės: 

I amžiaus grupė: 2005 m. ir vyresni berniukai, mergaitės; 

II amžiaus grupė: 2006-2007m. berniukai, mergaitės; 

III amžiaus grupė: 2008-2009 m. berniukai, mergaitės; 

IV amžiaus grupė: 2010 m. ir jaunesni berniukai, mergaitės. 

 

Komandinės estafetės plaukiamos ir apdovanojamos pagal amžiaus grupes. 

 
IV. VARŽYBŲ PROGRAMA 

  

Eil. 

Nr. 

Rungtis 

MERGAITĖS 

Eil. 

Nr. 

Rungtis 

BERNIUKAI 

1 50 nugara 2 50 nugara 

3 100 laisvuoju stiliumi 4 100 laisvuoju stiliumi 

5 50 krūtine 6 50 krūtine 

7 100 nugara 8 100 nugara 

9 50 peteliške 10 50 peteliške 

11 50 laisvuoju stiliumi 12 50 laisvuoju stiliumi 



13 100 krūtine 14 100 krūtine 

15 4x50 l.st estafetė, pagal amžiaus 

grupes 

16 4x50 l.st estafetė, pagal amžiaus 

grupes 

 

 

Sportininkas gali dalyvauti dviejuose nuotoliuose + estafetėje. 

Plaukimas vykdomas, kai į individualią rungtį susirenka 8 plaukikai, o estafetė vykdoma, kai plaukia 8 

komandos. 

 

 

V. APDOVANOJIMAS 

 

• Visi individualių rungčių prizininkai ir nugalėtojai amžiaus grupėse apdovanojami medaliais ir 

diplomais, pagal galimybes – rėmėjų įsteigtais prizais. 

• Estafetinių rungčių prizininkai ir nugalėtojai amžiaus grupėse apdovanojami diplomais ir pagal 

galimybes – rėmėjų įsteigtais prizais. 

 

VI. FINANSINĖS SĄLYGOS 

 

• Varžybų dalyvio mokestis – 3 eurai; 

• Visas išlaidas apmoka siunčianti organizacija arba patys dalyviai; 

• Plaukimo klubo „Banga“ auklėtiniai yra atleisti nuo startinio mokesčio;  

• Sąskaitos faktūros bus išrašomos ir išsiųstos per 5 darbo dienas į nurodytą adresą. 

 

VII. PARAIŠKŲ PATEIKIMAS, PRANEŠIMAS APIE DALYVAVIMĄ 

 

• Paraiškos pateikiamos Splash Entry Editor programa iki 2020 m. kovo 24 d. 21 val. Kvietimą galite 

gauti el.paštu (kreiptis ausra@klubasbanga.lt ) arba oficialiame Lietuvos plaukimo federacijos 

puslapyje http://www.ltuswimming.com/ ) 

• Pakeitimai galimi iki 2019 m. kovo 27 d. 12 val.  

• Paraiškas ir pakeitimus siųsti el. paštu ausra@klubasbanga.lt .  

• Paraiška (pataisymas) laikoma priimta, jei gavote atsakymą. 

 

 
VII.VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI 

 

Plaukimo klubas “BANGA” 

Varžybų vyr. teisėja Aušra Štreimikytė 

Organizaciniais klausimais kreiptis į Aušrą Štreimikytę tel. nr. +37067725010, ausra@klubasbanga.lt  

mailto:ausra@klubasbanga.lt
http://www.ltuswimming.com/
mailto:ausra@klubasbanga.lt
mailto:ausra@klubasbanga.lt

