


 

„100  KILOMETRŲ PLAUKIMAS“ 

Vasario 16-oji – pati reikšmingiausia Lietuvos istorijos data. 1918 metais įkurta nepriklausoma moderni 

piliečių valstybė, kurią turėjo valdyti demokratiškai išrinkta valdžia, ir kartu simboliškai atgaivinta 

senojoje Lietuvoje (1253–1795 metai) puoselėta Lietuvos valstybingumo tradicija. 

I VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS 

1. Varžybos vykdomos 2017 02 15 d. Kauno sporto mokyklos „Startas“ plaukimo baseine, 25 m, 6 

takeliai. Plaukimo baseino adresas: Miško g. 3, Kaunas 

2. Plaukimo varžybų apšilimas 11.00 val., pradžia 12.00 val. 

II VARŽYBŲ DALYVIAI 

3. Plaukimo varžybose gali dalyvauti 10 metų ir vyresni sportininkai, entuziastai, savanoriai.  

III VARŽYBŲ PROGRAMA, EIGA 

4. 100 kilometrų distanciją nenutrūkstamai plauks 100 įvairaus amžiaus plaukikai po 1000 metrų. Vienu 

metu startuos 10 plaukikų. 1 ir 6 takeliuose plauks po vieną plaukiką, o 2, 3, 4 ir 5 takeliuose po du 

plaukikus. 2, 3, 4, 5 takelių dalyviai, plaukdami distanciją, privalo visos distancijos metu laikytis savo 

pusės.  

5. Prieš plaukimo varžybas bus sudarytas startinis protokolas, kuris leis lengviau orentuotis dalyviams 

dėl atvykimo į startą. 

6. Dalyvis prieš plaukimą, 10 min., privalo registruotis pas teisėją prie dalyvių. Neprisistačiusiam 

dalyviui neleidžiama startuoti rungtyje.  

7. Kiekvieno dalyvio nuotolį stebės teisėjas, kuris likus 100 metrų iki distancijos pabaigos perspės 

garsiniu signalu. Plaukimo rezultatai registruojami chronometais. 

 

IV PARAIŠKŲ PATEIKIMAS 

 

8. Dėl dalyvavimo varžybose dalyviai turi registruotis iki vasario 2 d. 12 val. el. paštu 

balticsand@gmail.com. Susidarius pakankamam dalyvių skaičiui registracija gali būti sustabdyta, o 

nesusidarius pakankamam dayvių skaičiui, registracija gali būti pratęsta. Paskutiniai išbraukimai 

galimi iki vasario 9 d. 12.00 val., vėliau keitimai bus negalimi. 

9. Dalyviai registruodamiesi turi pateikti savo tikslius duomenis (vardas, pavardė, gimimo data, miestas 

ar klubas, kurį atstovaus). 

10. Kiekvienas dalyvis privalo turėti gydytojo leidimą dalyvavimui varžybose ir privalo būti sveikas. Už 

tokio leidimo buvimą pilnamečiai atsakingi patys, o už nepilnamečius lydintys asmenys arba 

komandos vadovas, treneris. 

11. Komandos vadovai, lydintys asmenys, treneriai pateikdami savo sportininkų gydytojų leidimus, 

atsako už jų sveikatos problemas patirtas varžybų metu. 

V VARŽYBŲ APDOVANOJIMO TVARKA 

12. Kiekvienas dalyvis apdovanojamas varžybų organizatorių ir rėmėjų įsteigtais prizais. Greičiausiai 

praplaukę 1000 metrų mergina ir vaikinas apdovanojami „Atkurtai Lietuvai 100“ atminimo taurėmis. 
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