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ATVIROS ŠIAULIŲ MIESTO VETERANŲ PLAUKIMO VARŽYBOS 
 

N U O S T A T A I 
 

I. TIKSLAS 
 

Populiarinti plaukimo sportą suaugusių žmonių tarpe, kaip puikią fizinio lavinimo 
ir pramogų vandenyje formą, sveikatinimo ir bendravimo priemonę bei skatinti žmones 
užsiimti sportine veikla; 
 

II. VARŽYBŲ VYKDYMO LAIKAS IR VIETA 
 

Varžybas organizuoja ir vykdo Šiaulių plaukimo mokykla „Delfinas“, baseine 25 m 
ilgio baseine, Ežero g. 11a. 

Varžybos vyks 2015 m. balandžio 18 d.  
- Dalyvių registracija 15.30 – 16.45 val. 
- Pramankšta 16.00 val. 
- Varžybų pradžia 17.00 val. 

 

III. DALYVIAI 
 

Registracijos metu dalyviai pasirašo nustatytos formos protokole, patvirtindami, 
kad asmeniškai atsako už savo sveikatą ir gyvybę varžybų metu. 

Dalyviams leidžiama startuoti dviejuose nuotoliuose.  
Dalyviai skirstomi į amžiaus grupes pagal FINA taisykles. Dalyvių amžius 

nustatomas pagal tai, kiek dalyviui bus metų 2015 m. gruodžio mėn. 31 d. 
 

Amžiaus grupės:  

I gr. 25-29 m.              VI gr. 50-54 m.               
II gr. 30-34 m.              VII gr. 55-59 m.               

III gr. 35-39 m  VIII gr. 60-64 m.               
IV gr. 40-44 m.              IX gr. 65-69 m.               
V gr. 45-49 m.              X gr. 70 m. ir vyr.        

 

IV. VARŽYBŲ PROGRAMA 
 

1.  50 m laisvuoju stiliumi               moterys su fizine negalia 
2.  50 m laisvuoju stiliumi               vyrai su fizine negalia 
3.  50 m laisvuoju stiliumi               moterys 
4.  50 m laisvuoju stiliumi               vyrai 
5.  50 m krūtine                               moterys 
6.  50 m krūtine                               vyrai 
7.  50 m nugara                                moterys 
8.  50 m nugara                                vyrai 
9.  50 m peteliške                            moterys 
10.  50 m peteliške                            vyrai 
11.  100 m kompl.pl.                           moterys 
12.  100 m kompl.pl.                           vyrai 

         



V. PARAIŠKŲ PATEIKIMAS 
 

 Apie dalyvavimą prašome informuoti tel./faks. (8 41) 39 99 05 arba el. paštu 
jolitam@splius.lt iki 2015 m. balandžio 13 d.  

Techninės paraiškos pateikiamos iki 2015 m. balandžio 16 d. el. paštu 
jolitam@splius.lt (paraiškos forma pridedama).  

Pakeitimai galimi varžybų dalyvių registracijos metu iki 2015 m. balandžio 18 d. 
16.45 val. 

 

VI. FINANSINĖS SĄLYGOS 
 

Varžybų dalyvio mokestis - 15 €, nepateikus techninės paraiškos iki nustatyto 
termino dalyvio mokestis - 20 €. Dalyviai su fizine negalia atleidžiami nuo dalyvio 
mokesčio. 

 
VII. APDOVANOJIMAS 

 

            Varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami diplomais ir medaliais. 
 2015 m. balandžio 18 d. visi varžybų dalyviai kviečiami į vakaronę. 
 
 


