TARPTAUTINĖS PLAUKIMO VARŽYBOS

„KAUNAS GRAND PRIX-2017“
2017.06.22-23
Varžybų programa:

Eil.
Nr.

Ketvirtadienis
2017 m. birželio mėn. 22 d.
Pramankšta: 11:30 val.

Varžybų pradžia: 12:00 val.

Eil.
Nr.

Rungtis

Penktadienis
2017 m. birželio mėn. 23 d.
Pramankšta: 11:30 val.

Varžybų pradžia: 12:00 val.

Rungtis

100 m l/st (mergaitės)

1.

50 m l/st (mergaitės)

100 m l/st (berniukai)

2.

50 m l/st (berniukai)

100 m krūtine (mergaitės)

3.

50 m krūtine (mergaitės)

100 m krūtine (berniukai)

4.

50 m krūtine (berniukai)

100 m nugara (mergaitės)

5.

50 m nugara (mergaitės)

100 m nugara (berniukai)

6.

50 m nugara (berniukai)

100 m peteliške (mergaitės)

7.

50 m peteliške (mergaitės)

100 m peteliške (berniukai)

8.

50 m peteliške (berniukai)
6*50 l/st L/ST MIX estafetės

6*50 l/st L/ST MIX estafetės
KVALIFIKACIJA PLAUKIMAI

FINALAS

9.

4 GERIAUSIOS I DIENOS

DĖL PATEKIMO Į FINALĄ

KOMANDOS

(1 organizacija-1 komanda)

Kiekvienos amžiaus grupės greičiausias

Kiekvienos amžiaus grupės

plaukikas, nesvarbu, mergaitė ar berniukas

greičiausias plaukikas, nesvarbu,
mergaitė ar berniukas

1. UAB “Sporto infrastruktūra”, esanti adresu: Kovo 11-osios g. 26, Kaunas, LT-51349.
2. Laikai bus fiksuojami OMEGA QUANTUM elektronika, 8 takai, 50 m baseinas.

3. Varžybos bus vykdomos pagal FINA (tarptautinės plaukimo federacijos) taisykles.
4. Galioja vieno starto taisyklė.
5. Iki 2017 m. balandžio mėn. 2 d., 15:00 val., komandos praneša apie dalyvavimą el. paštu:
info@kaunasgrandprix.lt
6. Registracija tinklapyje www.kaunasgrandprix.lt galima tik iki 2017 m. birželio mėn. 2 d.
7. Siunčianti organizacija privalo pervesti dalyvio mokestį, kuris yra 15,00 (penkiolika EUR
00 ct) EUR (į mokestį įeina visi dalyvio startai varžybose. Mokestis turi būti sumokėtas iki
2017 m. birželio mėn. 14 d. Visus organizatorių klubo duomenis, informaciją dėl sąskaitų
išrašymo, rungčių, viešbučio, maitinimo varžybų metu, atributikos - marškinėlių/džemperių
(kiekis ribotas, todėl neužsisakius jų iš anksto, varžybų metu jie bus brangesni), sportininkų
video užsakymo, rasite tinklalapyje. Už visas papildomas paslaugas turi būti sumokėta
iki 2017 m. birželio mėn. 14 d.
8. Mokesčiai turi būti sumoketi pagal šiuos rekvizitus:
„Lietuvos 470 asociacija”
Įmonės kodas 302458896
Įmonės adresas: Pilėnų g. 5-6, Akademija, Kauno raj.
Sąskaitos Nr. LT09 7044 0600 0779 5729 (dėl sąskaitų - faktūrų pranešti iš anksto).
9. Pakeitimai, išbraukimai galimi nuo 2017 m. birželio mėn. 3 d. iki 2017 m. birželio mėn. 14 d.
15 val. per internetinę svetainę: www.kaunasgrandprix.lt
10. Išspausdinus pradmės protokolus po birželio mėn. 15 d. 13:00 val. jokie pakeitimai
nepriimami, dalyvio ir kitų paslaugų mokeščiai negrąžinami.
11. Dalyvio mokestis – 15,00 (penkiolika EUR 00 ct) EUR (t.y mokestis už visus startus ir
pramoginę dalį, kuri vyks restorane „Jachtklubas“, esantis adresu R. Kalantos g. 124, Kaune).
12. Per dieną kiekvienas dalyvis gali startuoti tik dvejose rungtyse ir estafetėje.
13. Dalyvių skaičiui nesiekiant 200 (dviejų šimtų) arba viršijus 400 (keturis šimtus), organizatoriai
pasilieka teisę keisti varžybų formatą.
14. Varžybų metu galioja baseino vidaus tvarkos taisyklės.
15. Kiekvienas dalyvis/dalyvė turi būti pasitikrinęs sveikatą ir pateikęs savo organizacijai sveikatos
pažymą, leidžiančią startuoti varžybose. Siunčianti organizacija atsako už savo dalyvių sveikatą
varžybų ir ne varžybų metu. Organizatoriai neatsako už sportininkų patirtas traumas, sveikatos
pablogėjimus, vagystes.

16. Visas išlaidas (nakvynės, kelionės) apmoka siunčianti organizacija arba patys dalyviai.
17. Dalyvių amžiaus grupės:
I amžiaus grupė: Berniukai gimę 2003 m., mergaitės gimę 2003 m.
II amžiaus grupė: Berniukai gimę 2004 m., mergaitės gimę 2004 m.
III amžiaus grupė: Berniukai gimę 2005 m., mergaitės gimę 2005 m.
IV amžiaus grupė: Berniukai gimę 2006 m., mergaitės gimę 2006 m.
V amžiaus grupė: Berniukai gimę 2007 m., mergaitės gimę 2007 m.
VI amžiaus grupė: Berniukai gimę 2008 m. ir jaunesni, mergaitės gimę 2008 m. ir jaunesnės.

18. Apdovanojimai
Kiekvienos rungties I vietos laimėtojai apdovanojami medaliais ir prizais, II ir III vietos laimėtojai
– medaliais.
Estafetinio plaukimo I vietos nugalėtojai apdovanojami specialiu prizu.
19. Sportininkas, neatvykęs į apdovanojimo ceremoniją, gali netekti teisės į prizą.

Varžybų vyr. teisėjas Saulius Binevičius, el. paštas: saulius.binevicius@gmail.com

