PATVIRTINTA
Lietuvos studentų sporto asociacijos
prezidento 2017 m. vasario 27 d.
įsakymu Nr. V–1–(16/17)–05

LIETUVOS STUDENTŲ PLAUKIMO ČEMPIONATO NUOSTATAI
I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1. Populiarinti plaukimą tarp studentų;
2. Kelti studentų sportinį meistriškumą;
3. Išaiškinti stipriausias universitetų komandas ir sportininkus.
II. ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS
4. Varţybas organizuoja Lietuvos studentų sporto asociacija;
5. Vykdo Lietuvos sporto universitetas;
6. Vyriausioji teisėja Ilona Zuozienė, vyriausioji sekretorė Kristina Skyrienė
III. LAIKAS IR VIETA
7. Plaukimo varţybos vyks 2017 m. kovo 25 d. (šeštadienį) ,,Vilijos“ baseine (25 m), Demokratų
g. 34, Kaunas.
8. Varţybų mandatinė komisija 13.30 val.
9. Pramankšta 14.00 val.
10. Varţybų pradţia 15.00 val.
IV. DALYVIAI
11. Amţius neribojamas;
12. Čempionate gali dalyvauti:
10.1.LSSA nariai, šių universitetų studentai: ASU, KTU, KU, LEU, LKA, LMTA, LSMU, LSU,
MRU, ŠU, VDA, VDU, VGTU, VU;
10.2. universitetų visų studijų formų studentai;
10.2. studentai, esantys akademinėse atostogose;
10.3. prieš metus baigusieji universitetą, pateikę diplomo nuorašą gali atstovauti tik baigtą
universitetą;
10.4. metai po studijų sustabdymo;
10.5. uţsienio valstybių universitetų studentai.
11. Pavieniai sportininkai ir kiti universitetai (ne LSSA nariai), norintys dalyvauti čempionate,
privalo sumokėti 6 eurų mokestį, kreipiantis į LSSA iš anksto ir čempionate dalyvauja be
konkurencijos.
12. Sportininkas, studijuojantis daugiau nei viename universitete, atstovauti gali tik vieną
universitetą pasirinktinai, visus mokslo metus.
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V. VARŽYBŲ PROGRAMA
13. Programa:
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
50 m
50 m
50 m
50 m
4 x 50 m
4 x 50 m

Nugara (moterys, vyrai);
Krūtine (moterys, vyrai);
Laisvuoju stiliumi (moterys, vyrai);
Peteliške (moterys, vyrai);
Kompleksinis plaukimas (moterys, vyrai);
Laisvuoju stiliumi (moterys, vyrai);
Nugara (moterys, vyrai);
Krūtine (moterys, vyrai);
Peteliške (moterys, vyrai);
Kombinuota estafetė mišri (2 moterys ir 2 vyrai).
Laisvuoju stiliumi estafetė mišri (2 moterys ir 2 vyrai);

VI. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS
14. Varţybos: asmeninės-komandinės.
15. Komandos sudėtis – 12 ţmonių ir 1 treneris.
16. Čempionatas vykdomas pagal FINA ir Lietuvos plaukimo federacijos taisykles.
17. Rezultatai bus fiksuojami rankiniais chronometrais.
18. Kiekvienoje programos rungtyje komandos dalyvių skaičius neribojamas.
19. Kiekvienas dalyvis gali dalyvauti dvejose individualios programos rungtyse ir estafetėse.
20. Visose estafetinėse rungtyse universitetas gali registruoti po vieną komandą.
21. Individuali rungtis vykdoma jei susidaro ne mažiau 3 plaukikų rungtyje. Estafetiniame
plaukime – ne mažiau 3 komandų.
22. Galioja vieno starto taisyklė.
23. Visi varţybų plaukimai vykdomi iškart kaip finaliniai plaukimai.
24. Dalyvis privalo prieš plaukimą atvykti į dalyvių susitinkimo vietą ir registruotis pas teisėją prie
dalyvių. Neprisistačiusiam dalyviui neleidţiama startuoti rungtyje.
25. Dalyviui neatvykus į startą, mokama 2 Eurų bauda.
26. Komanda nugalėtoja ir kitos vietos nustatomos pagal surinktus taškus: I vieta – 17 taškų, II –
15, III – 14 ir t. t., XVI – 1 taškas.
27. Komandoms surinkus vienodą taškų skaičių, aukštesnė vieta skiriama komandai iškovojusiai
daugiau pirmų, antrų ir t.t. vietų.
VII. APDOVANOJIMAS
28. Komanda nugalėtoja apdovanojama diplomu ir taure;
29. Komandos nugalėtojos vadovas apdovanojamas prizu, diplomu ir medaliu;
30. Individualių rungčių nugalėtojai apdovanojami prizais, medaliais ir diplomais;
31. II ir III vietos laimėtojai ir jų vadovas apdovanojami medaliais ir diplomais.
VIII. FINANSAVIMAS
32. Čempionatas finansuojamas Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšomis.
33. Lietuvos studentų sporto asociacija apmoka varţybų organizavimo ir apdovanojimų išlaidas;
34. Komandų kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija.
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X. PARAIŠKOS
35. Technines paraiškos siunčiamos el. paštu ilona.zuoziene@lsu.lt ir kristina.skyriene@swim.lt iki
2017 m. kovo 22 d. 17:00 val.
36. Komandinės paraiškos su gydytojo vizomis, nurodant universiteto pavadinimą, dalyvių ir
trenerio-komandos vadovo vardus ir pavardes, rungtis, patvirtintos atstovaujamo universiteto
įgalioto asmens parašu ar spaudu, pateikiamos mandatinei komisijai
37. Techninėje paraiškoje pateikiami rezultatai turi būti pasiekti laikotarpiu nuo 2016 m. kovo 1 d.
iki 2017 m. kovo 22 d. Jeigu sportininkas per šį laikotarpį registruojamoje rungtyje varţybose
neplaukė ir rezultato neturi, pildant paraišką paţymėti NT.
38. Estafetinių plaukimų vardinės paraiškos privalo būti pateiktos iki varţybų pradţios mandatinės
komisijos metu, t.y. kovo 25 d. iki 13.30 val.
39. Kartu pateikiami studento paţymėjimai arba asmens tapatybės kortelės (pasai);
40. Netinkamos paraiškos ir/ar neįrodytas studento statusas – laikomi negaliojančiais.
41. Be gydytojo vizos dalyvauti griežtai draudžiama!
42. Komanda, pateikdama paraišką patvirtina, kad jos dalyviai sutinka su filmuotos ar fotografuotos
medţiagos platinimu ţiniasklaidoje ir internete.
XI .PROTESTŲ PATEIKIMAS
43. Protestai yra galimi jei nesilaikoma varţybų taisyklių ir nuostatų, jei kitos sąlygos kelia pavojų
varţyboms ir sportininkams, tačiau ne prieš paţeidimo faktą.
44. Protestai pateikiami raštu kartu su 50 € uţstatu.
45. Protestus svarsto Apeliacinė komisija.
46. Protestą patenkinus, uţstatas yra graţinamas.
XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
47. Atviros Lietuvos plaukimo ţiemos pirmenybės yra viešas renginys, kuriame gali būti
filmuojama ir fotografuojama.
48. Filmuota ar fotografuota medţiaga yra platinama ţiniasklaidoje ar internete.
49. Komandų vadovai atsako:
49.1. uţ savalaikį dokumentų pateikimą;
49.2. uţ dalyvių saugumą kelionės ir varţybų metu;
49.3. uţ tinkamą dalyvių elgesį varţybų ir laisvalaikio metu.
50. Komanda, pateikdama paraišką, patvirtina, kad su šiais nuostatais susipaţino ir jų laikysis.
Ilona Zuozienė, +370 68219902, ilona.zuoziene@lsu.lt
Kristina Skyriene, kristina.skyriene@swim.lt
LSSA Eglė Ţibinskaitė, (8 37) 302 654, studentusportas@gmail.com
_______________________
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