VARŽYBŲ „MAMA TĖTIS IR AŠ 2020“

NUOSTATAI
1. VARŽYBŲ TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
populiarinti plaukimo sportą Lietuvoje ir Klaipėdos regione;
skatinti šeimų sportavimo tradicijas;
išaiškinti geriausiai Lietuvoje plaukiančią šeimą;
vystyti šeimų plaukimo turnyrų tradicijas.

2. VYKDYMO DATA IR VIETA
Varžybų data: Varžybos vyks 2020 m. rugsėjo 13 d.;
Varžybų vieta: „Klaipėdos baseinas“. Adresas: Dubysos 12, Klaipėda;
Varžybų laikas: rugsėjo 13 diena, 10 val. 2,5 m gylio 25 metrų baseinas, 5 takeliai;
Varžybų atidarymas: 10 val.;
Varžybos: nuo 10 val. iki 14 val.;
3. VARŽYBŲ VYKDYTOJAS
3.1 Varžybas rengia, dalyvių registraciją, laiko, rezultatų kontrolę vykdo, teisėjus samdo VŠĮ
„Plaukimo mokykla“.
3.2 Varžybos yra viešas renginys, kurio dalyviai gali būti filmuojami ir fotografuojami. Varžybų
dalyviai kartu su varžybų registracijos forma sutinka, kad jų video, foto atvaizdai būtų
naudojami šeimų plaukimo varžybų viešinimo tikslais.
3.3 Varžybų metu dalyvių rezultatai, starto protokolai pateikiami gyvai „Google Docs“ interneto
platformos pagalba, nuoroda į rezultatų pateikimo formą išplatinama dalyvių pateiktais
elektroninių paštų adresais dvi dienos prieš varžybas.
4. VARŽYBŲ DALYVIAI
4.1 Varžybose dalyvauja Lietuvos Respublikos piliečiai ir jų vaikai, kurie iki 2020 metų rugsėjo
9 d. 24 val. užsiregistravo varžybų organizatorių paskelbtais registravimosi būdais.
Varžybose užsiregistravusią komandą sudaro 3 komandos nariai.
4.2 Reikalavimai varžybose dalyvaujančioms komandoms:
4.2.1 Komandoje turi būti bent vienas vyresnis nei 18 metų bet kurios lyties komandos narys;
4.2.2 Komandoje turi būti bent vienas jaunesnis nei 18 metų bet kurios lyties komandos narys;

4.2.3 Komanda turi turėti bent du tos pačios šeimos atstovus. Du tos pačios šeimos atstovai,
turintys skirtingas pavardes, varžybų organizatoriams pareikalavus, privalo pateikti giminystės
ryšius liudijančius dokumentus (pasą ir/arba asmens tapatybės kortelę, ir/arba gimimo liudijimą).
4.3 Nepilnamečiai varžybų dalyviai privalo pateikti laisvos formos raštišką tėvų leidimą dalyvauti
varžybose.

5. VARŽYBŲ VYKDYMAS
5.1 Varžybos vykdomos estafetės principu. Trys kiekvienos komandos dalyviai pasirinktu
plaukimo stiliumi be pagalbinių priemonių (leidžiama naudoti tik varžybų organizatorių
pateiktas plaukimo lentutes) įveikia 50 metrų distanciją 25 metrų baseine. Komandos gali
startuoti tiek nuo starto bokštelio, tiek iš vandens. Antras ir trečias komandos narys privalo
startuoti nuo starto bokštelio.
5.2 Komanda, po kvietimo į varžybų startą per 60 sekundžių nepasirodžiusi prie starto bokštelio,
šalinama iš varžybų.
5.3 Kiekvienas varžybų dalyvis atlikdamas posūkį privalo bet kuria kūno dalimi paliesti posūkio
sienelę, esančią viduryje distancijos ir privalo ranka paliesti finišą fiksuojančią elektroninės
starto sistemos lentą, įrengtą ant finišo sienelės. Varžybų dalyvių distancijos įveikimą,
tinkamą posūkio sienelės, finišo sienelės palietimą fiksuoja VšĮ „Plaukimo mokykla“
varžybų teisėjai, kurie turi teisę diskvalifikuoti komandą už netinkamą posūkį ar finišą. Už
netinkamai paliestą ir/arba neužfiksuotą komandos laiką varžybų organizatoriai neatsako.
Varžybų teisėjų sprendimai neskundžiami.
5.4 Visos komandos pasirinkta tvarka startuoja varžybose, komandos laikas fiksuojamas po
trečiojo komandos nario finišo.
5.5 Varžybų dalyvių laikai fiksuojami pasaulio plaukimo federacijos FINA pripažinta SWISS
TIMMING varžybų laiko kontrolės sistema.
5.6 Varžybose dalyvaujančios komandos startuoja organizatorių vieną dieną prieš varžybas
„Google Docs“ platformoje paskelbta eilės tvarka po penkias komandas penkiuose 25 metrų
takeliuose. Startavus visoms varžybose dalyvaujančioms komandoms, varžybų
organizatoriai pagal geriausiai parodytus laikus paskelbia 10 geriausių komandų, kurios
dalyvauja finaliniuose dviejuose plaukimuose.
5.7 Į finalinį plaukimą „B“ patenka 6-10 rezultatą parodžiusios komandos, o plaukimo takeliai
komandoms paskirstomi tokia tvarka:
5.6.1 0 takelis – 9 komanda;
1 takelis – 7 komanda;
2 takelis - 6 komanda;
3 takelis - 8 komanda;

4 takelis – 10 komanda;
5.8 Į finalinį plaukimą „A“ patenka 1-5 rezultatą parodžiusios komandos, o plaukimo takeliai
komandoms paskirstomi tokia tvarka:
5.7.1 0 takelis – 4 komanda;
1 takelis – 2 komanda;
2 takelis - 1 komanda;
3 takelis - 3 komanda;
4 takelis – 5 komanda.
6. VARŽYBŲ DALYVIŲ IR ŽIŪROVŲ SAUGUMO PRIEMONĖS
6.1 Varžybas „Klaipėdos baseino“ tribūnose gali stebėti ne daugiau kaip 500 žiūrovų. Visiems
varžybas stebintiems žiūrovams rekomenduojama dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos
priemones (veido kaukes, respiratorius, ar kitas priemones). Nosį ir burną dengiančias
apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius, ar kitas priemones) leidžiama nedėvėti
neįgalumą turintiems asmenims , kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių
apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių, ar kitų priemonių) dėvėti negali ar jų
dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Tribūnose privaloma laikytis saugaus 2 m
atstumo tarp žiūrovų, išskyrus sutuoktinius, artimuosius, giminaičius, įtėvius, įvaikius,
globėjus ir rūpintojus.
6.2 Rekomenduojama sportininkams (kai nesportuoja), dalyviams, kitiems asmenims dėvėti
nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius, ar kitas
priemones). Nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius, ar
kitas priemones) leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims , kurie dėl savo
sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių, ar
kitų priemonių) dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei.

7. APDOVANOJIMAI
7.1 Kiekviena varžybų komanda apdovanojama diplomu.
7.2 Pirmąsias tris vietas „A“ finale iškovojusios komandos apdovanojamos prizininkų medaliais
ir atminimo dovanomis. Oficialiai skelbiamos pirmosios 10 varžybose užėmusių komandų
vietų. Skelbiamas komandos pavadinimas, miestas ir šeimos pavardė.

8. PRANEŠIMAS APIE DALYVAVIMĄ, PARAIŠKŲ PATEIKIMAS
8.1 Paraiškos apie dalyvavimą pateikiamos internete adresu:
https://forms.gle/BJHetwtaCBMCZDtJA

iki rugsėjo 9 d. 24 val. Po šios datos paraiškos nebebus priimamos.

9. KONTAKTAI
Organizatorius: VšĮ „Plaukimo mokykla“, įmonės kodas 304848628, Dubysos g. 12, Klaipėda.
Vyr. teisėjas: plaukimo mokyklos treneris Tomas Žemaitis;
Vyr. sekretorė: Neringa Jonušienė;
Varžybų organizaciniais klausimais kreiptis į varžybų vyr. sekretorę
Neringą Jonušienę: Tel. Nr.: +370 685 69001;
El. paštas: mokykla@klaipedosbaseinas.lt.

