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PATVIRTINTA 

Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos 
vykdomojo komiteto 
2021 10 14 
protokolu Nr. 5 

PATVIRTINTA 

Lietuvos aklųjų sporto federacijos 
vykdomojo komiteto 
2021 12 08 
protokolu Nr. 6 

 
2022 m. LIETUVOS NEĮGALIŲJŲ SPORTO FEDERACIJOS IR LIETUVOS 

AKLŲJŲ SPORTO FEDERACIJOS INDIVIDUALAUS PLAUKIMO 
ČEMPIONATO 

 
N U O S T A T A I 

 
 
 I. Tikslas ir uždaviniai 

 1. Populiarinti ir visapusiškai plėtoti plaukimo sportą tarp žmonių su 

negalia, skatinti reguliariai treniruotis. 

 2. Gerinti sportinius rezultatus, kelti sportininkų meistriškumą. 

 3. Išaiškinti pajėgiausius plaukikus ir sudaryti Lietuvos įvairaus amžiaus 

grupių žmonių su negalia rinktines. 

 

 II. Vieta ir laikas 

Čempionatas vyks Elektrėnų sporto centro baseine (50 m, 8 takai). Adresas: 

Draugystės g. 20, Elektrėnai. 

2022 m. balandžio 2 d. (šeštadienis). 

Pramankšta  (įleidžiama į baseiną) 13:30 val. 

Varžybų pradžia  14:30 val. 

Varžybų vyr. teisėja Ilona Zuozienė (LSU, ilona.zuoziene@lsu.lt ), sekretoriai 

Milda Šeibokaitė (FINA # 21) ir Aurelijus Kazys Zuoza (LSU). 

 

 III. Dalyviai 

Čempionate gali dalyvauti Lietuvos Respublikos piliečiai ir Lietuvos 

Respublikos pilietybės neturintys nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai 

vyrai ir moterys: 

mailto:ilona.zuoziene@lsu.lt
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1) Fizinę negalią turintys sportininkai. Delegacijos sudėtyje 4 – sportininkai 

(jeigu yra sportininkų, vykdančių Europos normatyvą, jie ir jų treneriai 

čempionate dalyvauja papildomai), vaikų ir jaunių iki 18 metų skaičius 

neribojamas, vadovas arba treneris. Jeigu delegacijos sudėtyje yra ne 

mažiau kaip du sportininkai, judantys tik vežimėliais, gali būti papildomas 

lydintis asmuo, padėsiantis neįgaliesiems. 

 
2) Regėjimo negalią turintys sportininkai, kurių regėjimo aštrumas ne 

geresnis nei 0,1 arba darbingumo lygis ne didesnis nei 40 procentų, vaikai iki 

18 metų, kuriems yra nustatytas vidutinis neįgalumo lygis. 

 

Čempionate gali dalyvauti ir užsienio šalių sportininkai. 

 

Sportininkams su fizine negalia ir regos negalia bus organizuojami atskiri 

plaukimai pasirinktoje rungtyje. Nugalėtojai išaiškinami atskirai fizine ir regos 

negalią turinčių sportininkų grupėse. 

 

Fizinę negalią turintiems sportininkams visų klasių dalyvių rezultatams 

taikomas taškų skaičiavimas (pagal galiojančias taisykles): į protokolą 

įrašomas tikrasis laikas, pasiektas plaukiant ir galutinis rezultatas (taškai). 

 

Regėjimo negalią turintys sportininkai pasirinktame nuotolyje startuoja kartu. 

B1 grupės dalyviams teikiama pirmenybė startuoti vidiniais baseino takeliais. 

B1 grupės dalyviai privalo plaukti dėvėdami nepermatomus plaukimo akinius. 
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 IV. Varžybų programa  
 
 

Rungtis Nuotolis LNSF LASF 

1 200 m laisvuoju stiliumi vyrai (S1 – S10) - 
2 200 m laisvuoju stiliumi moterys (S1 – S10) - 

3 50 m krūtine  vyrai (SB1-SB9) vyrai, Vet. 
4 50 m krūtine  moterys (SB1-SB9) moterys, Vet. 

5 50 m peteliške vyrai (S1-S10) vyrai 

6 50 m peteliške moterys (S1-S10) moterys 

7 100 m nugara vyrai (S1-S10) vyrai 

8 100 m nugara moterys (S1-S10) moterys 

9 100 m laisvuoju stiliumi vyrai (S1 – S10) vyrai 

10 100 m laisvuoju stiliumi moterys (S1 – S10) moterys 

11 200 m krūtine - vyrai 
12 200 m krūtine - moterys 

13 
200 m kompleksinis 
plaukimas - vyrai 

14 
200 m kompleksinis 
plaukimas - moterys 

15 50 m laisvuoju stiliumi vyrai (S1-S10) vyrai, Vet. 
16 50 m laisvuoju stiliumi moterys (S1-S10) moterys, Vet. 

17 100 m krūtine vyrai (SB1 – SB9) vyrai 
18 100 m krūtine moterys (SB1 – SB9 moterys 

19 50 m nugara vyrai (S1-S10) vyrai, Vet. 

20 50 m nugara moterys (S1-S10) moterys, Vet. 
21 100 m peteliške  – vyrai 

22 100 m peteliške  – moterys 

23 400 m laisvuoju stiliumi vyrai (S6 – S10) vyrai 

24 400 m laisvuoju stiliumi moterys (S6 – S10) moterys 

25 200 m nugara – vyrai 
26 200 m nugara – moterys 

 
V. Varžybų vykdymo sąlygos 

 
Čempionatas vykdomas pagal Tarptautinių ir nacionalinių federacijų 
taisykles. 
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Sportininkai su fizine negalia dalyvauja LNSF nustatytose rungtyse. 
Regėjimo negalią turintys sportininkai dalyvauja LASF rungtyse 
 

Sportininkams su fizine negalia ir regos negalia bus organizuojami atskiri 
plaukimai pasirinktoje rungtyje. Nugalėtojai išaiškinami atskirai fizinę ir regos 
negalią turinčių sportininkų grupėse. 
 
Fizinę negalią turintiems sportininkams visų klasių dalyvių rezultatams 
taikomas taškų skaičiavimas (pagal galiojančias taisykles): į protokolą 
įrašomas tikrasis laikas, pasiektas plaukiant ir galutinis rezultatas (taškai). 
 
Regėjimo negalią turintys sportininkai pasirinktame nuotolyje startuoja kartu. 
B1, B2/3 dalyviams rungčių skaičius neribojamas. B1 grupės dalyviams 
teikiama pirmenybė startuoti vidiniais baseino takeliais. 
B1 grupės dalyviai privalo plaukti dėvėdami nepermatomus plaukimo akinius. 
 
B1 grupės dalyvių rezultatams taikomas koeficientas 0,93. Jį pritaikius 
paskirstomos vietos bendroje įskaitoje. Regėjimo negalią turintiems 
sportininkams veteranams (-ėms), plaukiantiems 50 m l/st, 50 m krūtine ir 50 
m nugara, papildomai taikomi amžiaus koeficientai pagal kuriuos 
išaiškinamos vietos veteranų grupėje. Į protokolą įrašomi tikrieji laikai bei 
rezultatai pritaikius B1 grupės ir amžiaus koeficientus. 
 
Plaukimo rungčių eiliškumas vykdomas pagal nuostatuose pateiktą 
programą. 
 
 
 VI. Apdovanojimas 
 
Dalyvių apdovanojimus abi federacijos vykdo atskirai. 
 
1. Lietuvos aklųjų sporto federacijos (LASF) apdovanojimai. 
 Dalyviai, iškovoję atskirose rungtyse pirmąją, antrąją ir trečiąją vietas, 
apdovanojami atitinkamo laipsnio medaliais. 50 m l/st, krūtine ir nugara 
plaukiantys sportininkai (-ės) veteranai (-ės), iškovoję prizines vietas, 
apdovanojami atitinkamo laipsnio diplomais. 
 Dalyviai, bet kurioje rungtyje pasiekę Lietuvos aklųjų ir silpnaregių 
rekordą (išskyrus veteranų grupes), kurių rezultatas yra ne žemesnis nei 
Lietuvos plaukimo sporto klasifikacijos II atskyrio rezultatas atitinkamoje 
rungtyje (B2/3 grupei) arba III atskyrio rezultatas atitinkamoje rungtyje (B1 
grupei), apdovanojami 30 € piniginiu prizu. Rekordai fiksuojami atskirai B1 ir 
B2/3 grupėse. (Žr. rekordų nuostatus). 
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2. Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos (LNSF) apdovanojimai. 
 Čempionato nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami atitinkamo laipsnio 
medaliais ir diplomais. Jeigu rungtyje dalyvauja mažiau kaip 4 sportininkai 
nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami tik diplomais. 
 

Čempionato organizatoriai gali apdovanoti, rėmėjų įsteigtomis arba jų 
lėšomis nupirktomis, asmeninėmis dovanomis čempionato nugalėtojus ir 
kitus sportininkus. 

 
 VII. Dokumentai 
 
Technines paraiškos (Excel formato lentelės pavyzdys pridedamas: 1 priedas 
LNSF; 2 priedas LASF) siunčiamos el. paštu iki 2022 m. kovo 25 d. 17:00 
val.: 
 
1. Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos (LNSF) klubų paraiškos siunčiamos 
el. paštu sportof@yahoo.com Generalinei sekretorei Irenai Burim (1 priedas). 
 
2. Lietuvos aklųjų sporto federacijos (LASF) klubų paraiškos siunčiamos el. 
paštu lbsf@lass.lt Generalinei sekretorei Neringai Paraščiuk-Balčiūnienei (2 
priedas). 
 
Keitimai ar dalyvių išbraukimai galimi iki kovo 31 d. 17:00 val. 
 
Techninėje paraiškoje sportininkui registruojamoje rungtyje turi būti 
pateikiami rezultatai pasiekti laikotarpiu nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2022 m. 
kovo 25 d. Jeigu sportininkas per šį laikotarpį registruojamoje rungtyje 
varžybose neplaukė ir rezultato neturi, pildant paraišką pažymėti NT. 
 
LASF sportininkai atstovaujantys veteranų grupėje turi būti pažymėti 
paraiškoje. 
 
Organizacija, siųsdama komandos sportininkų paraiškas, turi turėti 
įstaigos oficialų raštą, kuriame būtų patvirtinta, kad sportininkai turi 
galiojančią sveikatos pažymą bei gali dalyvauti varžybose. Raštas turi 
būti pasirašytas įstaigos vadovo. 
 
Už šių dokumentų buvimą atsako komandos vadovas / treneris. Komandos 
vadovas / treneris, teikdamas paraišką įsipareigoja ir atsako už sportininkų 
sveikatą pagal Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytas tvarkas.  
 

mailto:sportof@yahoo.com
mailto:lbsf@lass.lt
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Varžybų vyriausiam teisėjui pareikalavus, dokumentai turi būti pateikiami 
varžybų metu. Nepateikus dokumentų, komanda ar dalyvis gali būti 
diskvalifikuojami iš varžybų 
 
 VIII. Finansavimas 
 
 Plaukimo čempionato organizavimo ir vykdymo išlaidas apmoka 
federacijos. Kelionės išlaidas apmoka sporto klubai. 
 
 

XI. Baigiamosios nuostatos 
 
Čempionatas yra viešas renginys, kuriame gali būti filmuojama ir 
fotografuojama. 
Filmuota ar fotografuota medžiaga yra platinama žiniasklaidoje ar internete. 
 
Komandų vadovai atsako: 
1. už savalaikį dokumentų pateikimą; 
2. už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu; 
3. už tinkamą dalyvių elgesį varžybų ir laisvalaikio metu. 
 
Komanda, pateikdama paraišką, patvirtina, kad su šiais nuostatais 
susipažino ir jų laikysis. 
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VARŽYBŲ VYKDYMO SĄLYGOS DĖL COVID–19 PANDEMIJOS 

 
• Visi, įeinantys į baseiną (sportininkai, treneriai, teisėjai) privalo turėti 
nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones ir jas dėvėti, išskyrus 
sportininkus apšilimo ir varžybų metu. Apdovanojimų metu visi asmenys 
privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. 
• Rekomenduojama vengti rankų paspaudimo ar kitokio nebūtino sąlyčio. 
• Sportininkai ir kiti asmenys turi laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų 
atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių, dezinfekuoti rankas specialiomis 
dezinfekcinėmis priemonėmis. 
• Komandų vadovai užtikrina, kad į varžybas vykstantys sportininkai ir 
treneriai nekarščiuotų, nekosėtų bei nejaustų kitų COVID-19 virusu sergant 
būdingų simptomų. 
• Tarp asmenų, sėdinčių ant suolelio, turi būti palikta bent viena laisva 
vieta. 
• Varžybų teisėjai, aptarnaujantis personalas visą laiką privalo dėvėti 
nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. 
• Kiekvienas asmuo privalo elgtis sąmoningai ir atsakingai bei laikytis 
visų Lietuvos Respublikos Vyriausybės sveikatos apsaugos ministerijos 
reikalavimų. 
• Čempionate bus laikomasi Lietuvos Respublikos vyriausybės patvirtintų 
rekomendacijų veikloms nuo 2022 m. vasario 5 d. rekomendacijų 
https://sam.lrv.lt/lt/koronavirusas/duk-covid-19/reikalavimai-veikloms ar kitų, 
naujesnių sprendimų, jei tokie bus. 
 


