„VILTIES PLAUKIMAS 2022“ NUOSTATAI
Varžybų tikslas ir uždaviniai
Tikslas: Prisidėti prie palaikymo ir solidarumo paramos akcijos sergantiems onkologinėmis ligomis ir organizuoti
įvairaus amžiaus socialinėms grupėms tradicinį tarptautinį renginį – plaukimo varžybas „Vilties plaukimas“. Šių
metų moto „Plaukime visi į Viltį“.
Uždaviniai:

1. Propaguoti sveiką gyvenimo būdą.
2. Informuoti visuomenę apie onkologiniame centre nemokamai teikiamą pagalbą.
3. Populiarinti plaukimo sporto šaką.
Varžybų vykdymo laikas ir vieta:
2022 m. birželio 18 d. Palangos 25 m ilgio, 8 takelių baseine su elektronine laiko fiksavimo sistema.
Adresas: Kretingos g. 23, Palanga.
Varžybų vyr. teisėjas: Mečislovas Doviakovskij, vyr. sekretorius: Violeta Paulauskienė, el-s. sekretorius
Vilius Srėbalius.
Dalyvių registracija:
Birželio 18 d. (šeštadienis) – 10.30 val. – 11.30 val.
Varžybų atidarymas 12.00 val.
Varžybų programa:
Birželio 18 d. (šeštadienis)
Pramankšta – 11.30 - 12.00 val.,
Varžybų pradžia 12.10 val.:
400 m laisvu st. (moterys, vyrai)
200 m kompl. pl. (moterys, vyrai)
Apdovanojimai 400 m l/st, 200 m kompl.pl.
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. Lietuvos ir užsienio šalių piliečiai, baigę aktyvią sportinę
karjerą ir sumokėję dalyvavimo mokestį. Varžybose gali dalyvauti visi mokantys plaukti nuo 7 m. iki 18
m. amžiaus, 18-24 m. amžiaus, 25 m. amžiaus ir vyresni sportininkai. Dalyvauti galima: ne daugiau kaip
2-juose nuotoliuose pasirenkant rungtis iš 200m kompl. pl., 400m l/st ir 100m kompl. pl., ir ne daugiau 2
rungčių iš 50 m nuotolių.

Varžybų dalyviai patys atsako už savo sveikatą ir gyvybę varžybų metu.
Plaukimo sporto veteranų amžiaus grupės skirstomos pagal FINA taisykles (25-29; 30-34; 35-39; 40-44;
45-49; 50-54; 55-59 ir t.t.).
Apdovanojimas: 2 rungčių po 50m laimėtojai ir prizininkai kiekvienoje amžiaus grupėje bus
apdovanojami medaliais pagal surinktą daugiausią taškų sumą, o 100m, 200m kompl.pl. ir 400 l/st
individualioje įskaitoje kiekvienoje amžiaus grupėje. Geriausiems moterų ir vyrų penketukams, pagal
FINA reitingo taškus, bus įteikti suvenyrai.
Dalyvių registracija

Dalyvių
registracijai
pateikiamas
dalyvių
skaičių
elektroniniu
būdu
adresu:
viltiesplaukimas2022@gmail.com iki birželio 6 d. Paaiškinimas: Kvietimas bus atsiųstas gavus
informaciją apie klubo dalyvių skaičių aukščiau nurodytu adresu ir nurodytu terminu. Komandos, teikia
paraišką naudojant programą „Entry Editor“ iki birželio 10 d. Pakeitimai galimi iki 2022 m birželio 15
d. 15 val. Pakeitimai siunčiami laisva forma, papildomos paraiškos siųsti nereikia.
Varžybų dieną pakeitimai ir nauji dalyviai neregistruojami.
Paraiškoje prašome nurodyti turimus rezultatus, neturint rezultato prašome rašyti NT.
Informacija: Asta Dirgėlienė (+37065793327)
Varžybų auka: bankiniu pavedimu į Klaipėdos plaukimo veteranų sporto klubas „Nendrė“ (įm. kodas
193183543) sąskaitą LT467300010002329168, Swedbank 73000. Sportininkams nuo 7 m. iki 18 m. ir
65+ metų - 10,00 Eur, nuo 19 m. iki 64 m. – 25,00 Eur, neįgaliesiems – dalyvio mokestis – 5,00 Eur.
Kultūrinė programa: 18,00 Eur. (Hotel Aurora, Klaipėda)
Varžybų organizatoriai: Klaipėdos plaukimo veteranų sporto klubas „Nendrė“, BĮ Klaipėdos „Gintaro“
sporto centras.

