TVIRTINU:
Kauno miesto savivaldybės
Administracijos Socialinių reikalų
departamento kūno kultūros!
ir sporto skyriaus vedėjas!

!

!
N U O S T A T A I#
!

TVIRTINU:!
Kauno miesto plaukimo federacijos !
prezidentas A.A.Juodeška!

Kauno m. atvirų plaukimo veteranų varžybų#
!
"V.ir V.Katkevičių memorialas" 2017m.!
!
Baltijos šalių “Super Masters” II-sis etapas#

Tikslas ir uždaviniai:!
pagerbti ir prisiminti praeityje žinomus Katkevičių šeimos plaukikus;!

!

- populiarinti plaukimo sportą;!
- propaguoti sveiką gyvenseną;!
- nustatyti geriausius plaukikus veteranus!
- nustatyti Baltijos šalių “ Super Masters” II-ojo etapo laimėtojus!

!
Varžybų organizatoriai#
!

Varžybas vykdo Kauno miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų
departamento kūno kultūros ir sporto skyrius,Kauno plaukimo mokykla, Kauno plaukimo
federacija ir KLUBAS TAKAS!

!
Vyr.teisėjas- Alė Pikturnienė, vyr. sekretorė – Milda Šeibokaitė.!
!
Už dalyvių saugumą atsakingi varžybų dalyviai ir varžybų vyr. teisėjas.!
!
Vykdymo data ir vieta:#
!

Varžybos vyks 2017-04-01 d. šeštadienį Kauno plaukimo mokyklos baseine „Vilija“!
Demokratų 34, tel. (8-37) 362005!
13.00- dalyvių registracija;!
13.30- varžybų apšilimas;!
14.00- varžybų pradžia.!

!
Varžybų dalyviai#
!

Varžybose gali dalyvauti plaukimo veteranai susimokėję starto mokestį 15 eurų
pavedimu iki 2017-03-10 (Kauno plaukimo federacija sąsk. numeris
LT127300010002257515) ir 20 eurų varžybų dieną ir arba plaukiantys ne visas
distancijas po 6 eurus už distanciją, ir kurių amžius nuo 25 ir vyresni. !

!

Aušros g. 42 a, 3005 Kaunas, Įmonės kodas 293258790, tel. +370 686 19471, el. paštas
kpfederacija@gmail.com atsiskaitomosios sąskaitos numeris LT127300010002257515

!
!

Amžiaus grupės skirstomos pagal FINA veteranų varžybų vykdymo taisykles.(25-29,3034,35-39,40-44,45-49,50-!
54,55-59,60-64,65-69,70-74 ir t.t.)!

!
REGISTRACIJA !
!

atlieka vyr. sekretorė – Milda Šeibokaitė tel.:8-698- 33991.iki kovo 28 d. 18 val. e.
paštas: milda.seibokaite@gmail.com ir/ar kpfederacija@gmail.com .Varžybose dalyvauti
kviečiami Kaišiadorių, Marijampolės, Vilniaus, Šiaulių, Klaipėdos, Pavenėžio,Ignalinos,
Utenos, Kauno ir užsienio plaukikai.!

!
Varžybų programa!
!

50 m laisvu stiliumi moterys ir vyrai!
50 m krūtine moterys ir vyrai!
50 m nugara moterys ir vyrai!
50 m peteliške moterys ir vyrai!
100 m kompleksu moterys ir vyrai!

!
Apdovanojimai:!
!

Atskirų rungčių nugalėtojai bus apdovanojami Kauno miesto plaukimo federacijos ir L.
Katkevičienės medaliais ir diplomais. !

!

“Super Masters” kategorijos laimėtojas nustatomas visų plauktų distancijų taškų suma
naudojant FINA taškų skaičiuotuvą. !

!

25-29 m. amžiaus gr. geriausias plaukikas krūtine ir 45-49 m. amžiaus grupės
geriausias plaukikas laisvu stiliumi apdovanojami specialiais prizais.!

!
Poilsis:!
!
Draugiška vakarienė - 10eurų, registruojantis atvykus, arba pavedimu nurodant paskirtį.!
!

!

Aušros g. 42 a, 3005 Kaunas, Įmonės kodas 293258790, tel. +370 686 19471, el. paštas
kpfederacija@gmail.com atsiskaitomosios sąskaitos numeris LT127300010002257515

