PLAUKIMAS
NUOSTATAI
I. VIETA IR LAIKAS
2019 m. gegužės 17 – 18 d.
Girstučio sporto komplekso baseinas
Uždaras baseinas – 50 m, 8 takeliai (baseino gylis starto vietoje – 2,50 m, vandens temperatūra –
27° C.)
Kovo 11 – osios g. 26
II. DALYVIAI
Varžybos individualios – komandinės.
 Varžybos vykdomos vadovaujantis Tarptautinės plaukimo federacijos (FINA) taisyklėmis.
 Varžybų dalyvių plaukimo kostiumai turi atitikti FINA reikalavimus.
 Varžybose vykdomi tik finaliniai plaukimai.
 Kiekvienas varžybų dalyvis atstovaujantis vieną universitetą gali dalyvauti per dieną dviejose
(2) individualiose rungtyse ir vieno universiteto komandos estafetėje.
 Jeigu rungtyje pareiškė pageidavimą dalyvauti mažiau nei 3 dalyviai, rungtis nebus vykdoma.
 Estafetės komandą gali sudaryti tik to paties universiteto studentai.
Varžybų rezultatai fiksuojami OMEGA Quantum laiko fiksavimo sistema.
III. PROGRAMA
Penktadienis, gegužės 17 d.
10:00 –10:40 pramankšta
10:45
varžybų atidarymas
11:00
varžybų pradžia
Finalai pagal rezultatus
1. 100 m laisvuoju stiliumi, moterys
2. 100 m laisvuoju stiliumi, vyrai
3. 50 m nugara, moterys
4. 50 m nugara, vyrai
Apdovanojimai: 1– 2 rungtys
5. 200 m kompleksinis pl., moterys
6. 200 m kompleksinis pl., vyrai
7. 50 m krūtine, moterys
8. 50 m krūtine, vyrai
Apdovanojimai: 3–4 rungtys
Apdovanojimai: 5–6 rungtys
9. 100 m peteliške, moterys
10. 100 m peteliške, vyrai
Apdovanojimai: 7–8 rungtys
Apdovanojimai: 9–10 rungtys
11. 4x50 m laisvuoju stiliumi estafetė, mišri
(2 vyrai ir 2 moterys)

Šeštadienis, gegužės 18 d.
11:00 –11:45 pramankšta
11:45
Apdovanojimai 11 rungtis
12:00
varžybų pradžia
Finalai pagal rezultatus
12. 50 m laisvu stiliumi, moterys
13. 50 m laisvu stiliumi, vyra
14. 100 m nugara, moterys
15. 100 m nugara, vyrai
Apdovanojimai: 12–13 rungtys
Apdovanojimai: 14–15 rungtys
16. 100 m krūtine, moterys
17. 100 m krūtine, vyrai
18. 50 m peteliške, moterys
19. 50 m peteliške, vyrai
Apdovanojimai: 16–17 rungtys
Apdovanojimai: 18–19 rungtys
20. 4x50 m kombinuota estafetė, mišri
(2vyrai ir 2 moterys)
Apdovanojimai: 20 rungtis

IV. PARAIŠKŲ PATEIKIMO SĄLYGOS
Paraiškos varžyboms turi būti pateiktos iki 2019 m. gegužės 12 dienos 23:59 val. el. paštu
SELLswimming2019@gmail.com.







Paraiška laikoma priimta, jei gavote patvirtinantį atsakymą.
Sportininkai, techninėje paraiškoje pateikia turimus geriausius rezultatus, kurie pasiekti
metų laikotarpyje 50 metrų baseine (nuo 2018 m. gegužės 1 d. iki 2019 m. gegužės 1 d.).
Neturint rezultato rungtyje, pildoma NT. Paraiškoje nurodomas dalyvavimas estafečių
plaukimuose.
Vardinės estafečių paraiškos pateikiamos varžybų dieną iki varžybų pradžios.
Paskutiniai pakeitimai individualiose rungtyse galimi iki 2019 m. gegužės 16 d. 12:00 val.
Po šio termino išspausdinus pradmės protokolus jokie pakeitimai nepriimami.
Varžybos vykdomos naudojant „Meet Manager“ programą.
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Ilona Judita Zuozienė
ilona.zuoziene@lsu.lt / www.lssa.lt/sell2019/

