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Neįgaliųjų sporto klubų pirmininkams 2016 m. vasario 22 d. Nr.25

KVIETIMAS
Į atvirą Respublikos plaukimo čempionatą

Atviras Respublikos plaukimo čempionatas vyks š.m. kovo 05 dieną, Kaune. Atvykimas iki 1000

val., adresu: Kovo 11-sios g. 25, Kaunas (Girstučio baseinas). Registraciją į čempionatą vyksta iki vasario
29 d. 1200 val. atsiunčiant paraiškas*. Pavėluotos paraiškos nebus registruojamos.

Jei sportininkai neturi sportinės klasifikacijos, privalo iki vasario 29 d. pateikti LNSF medicininę
formą Nr.27 patvirtinančią asmens ligą. Maitinimas bus centralizuotas.

Plaukimo čempionate gali dalyvauti neįgaliųjų sporto klubų sportininkai. Delegacijos sudėtyje 4 –
sportininkai (jeigu yra sportininkų, vykdančių Parolimpinį 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. Bus vykdomos Londono Parolimpinių žaidynių rungtys ir
neparolimpinės rungtys 50 m distancijose. Visų klasių dalyvių rezultatams taikomas taškų skaičiavimas: į
protokolą įrašomas tikrasis laikas, pasiektas plaukiant bet kurį nuotolį ir galutinis rezultatas (taškai).

http://swimming.org.au/customdata/index.cfm?fuseaction=CustomData&CategoryID=16184
Programa
1. 50 m l./st. (S1 – S10)
2. 100 m l./st. (S1 –S10)
3. 200 m l./st. (S1 – S10)
4. 50 m nugara (S1 – S10)
5. 100 m nugara (S1 – S10)
6. 50 m krūtinė (SB1 – SB9)
7. 100 m krūtinė (SB1 –SB9)
8. 50 m peteliškė (S1 – S10)
9. 200 m kompleksinis (SM1-SM10)

Apdovanojimas
Čempionato nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami atitinkamo laipsnio medaliais ir diplomais. Jeigu

rungtyje dalyvavo mažiau kaip 4 vaikai jie apdovanojami diplomais Čempionato organizatoriai gali
apdovanoti, rėmėjų įsteigtomis arba jų lėšomis nupirktomis, asmeninėmis dovanomis čempionato
nugalėtojus ir kitus sportininkus.

*Primename, kad registruojant į varžybas paraiškos turi būti užpildytos išsamiai ir ant klubo firminio blanko,
el. paštu paraiškos siunčiamos be sportininkų ir gydytojo antspaudo, tačiau varžybų metu visi dokumentai turi būti
pasirašyti. LNSF pasilieka sau teisę neregistruoti sportininkų jei paraiškos varžybų diena bus be parašų ar jos iš viso
nebus.

Generalinė sekretorė Irena Burim


