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„VILTIES PLAUKIMAS 2017“ NUOSTATAI

Varžybų tikslas ir uždaviniai

Tikslas: Prisidėti prie palaikymo ir solidarumo paramos akcijos sergantiems onkologinėmis ligomis ir
organizuoti įvairaus amžiaus socialinėm grupėm tradicinį tarptautinį renginį - varžybas „Vilties plaukimas“.
Uždaviniai:

1.Propaguoti sveiką gyvenimo būdą.
2.Informuoti visuomenė apie onkologiniame centre nemokamai teikiamą pagalbą.
3.Populiarinti plaukimo sporto šaką.
Varžybų vykdymo laikas ir vieta:
2017 m. birželio 17 d. Klaipėdos sporto centre “Gintaras”, 25 m baseine su elektroninė laiko
fiksavimo sistema (S. Daukanto g. 29/25, Klaipėda).
Dalyvių registracija:
Birželio 17 d. (šeštadienis) – 10.00 val. - 13.30 val.
Varžybų programa:
I dalis. Birželio 17 d. (šeštadienis)
Varžybų pradžia 12.30 val. Pramankšta – 12.00 - 12.30 val.:
400 m laisvu st. (moterys, vyrai)
200 m kompl. pl. (moterys, vyrai)
II dalis. Birželio 17 d. (šeštadienis)
Varžybų atidarymas 14.15 val. Pramankšta – 13.30-14.15:
Apdovanojimai 400 m l/st, 200 m l/st
50 m laisvu st. neįgaliųjų plaukimai
50 m peteliške (moterys ir vyrai)
Apdovanojimai 50 m l/st neįgalieji
50 m nugara neįgaliųjų plaukimai
50 m nugara (moterys ir vyrai)
Apdovanojimai 50 m nugara neįgalieji
50 m krūtine (moterys ir vyrai)
50 m laisvu st. (moterys ir vyrai)
100 m kompl. pl. (moterys ir vyrai)
4x50 m mišri kombinuota estafetė
Varžybų dalyviai: Varžybos asmeninės. Varžybose gali dalyvauti 25 m. amžiaus ir vyresni
sportininkai, Lietuvos ir užsienio šalių piliečiai, baigę aktyvią sportinę karjerą ir sumokėję
dalyvavimo mokestį. Dalyvauti galima ne daugiau kaip 2-juose nuotoliuose bei estafetėje.

Dalyvio mokestis: 15.00 EUR(pavedimu iki birželio 5 d. (Klaipėdos plaukimo veteranų
sporto lubas „Nendrė“, į.k. 193183543, LT467300010002329168, Swedbank 73000).
Dalyviai virš 65 metų nuo starto mokesčio atleidžiami. Varžybų metu starto mokestis 20.00
EUR.

Varžybų dalyviai patys atsako už savo sveikatą ir gyvybę varžybų metu.
Plaukimo sporto veteranų amžiaus grupės skirstomos pagal FINA priimtas veteranams taisykles (2529; 30-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59 ir t.t.).
Varžybų dalyvių registracija: www.nendremasters.lt Iki 2017 m. birželio 5 d. Informacija tel.
+370 657 93327 (Asta Dirgėlienė).
Varžybų organizatoriai: BĮ Klaipėdos „Gintaro“sporto centras, Klaipėdos plaukimo federacija,
Klaipėdos plaukimo veteranų sporto klubas „Nendrė“.

