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LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO STUDENTŲ 

PAVASARIO PLAUKIMO VARŽYBOS 

NUOSTATAI 

 

Judėk kartu su LSU 2018 

 

  
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI: 

Populiarinti plaukimą tarp studentų. 

Išsiaiškinti geriausią grupę ir atskirų rungčių nugalėtojus. 

  

VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS: 

LSU baseinas (25 m), Sporto g. 6, Kaunas 

2018 gegužės 22 d.(antradienis), varžybų pradžia 13.30 val. 

Pramankšta 13.00 val. 

  

VADOVAVIMAS VARŽYBOMS 

Varžybas vykdo Treniravimo mokslų katedros Plaukimo padalinys, LSU sporto ir laisvalaikio 

centras. 

Varžybų vyr.teisėja Valentina Skyrienė valentina.skyriene@lsu.lt.  

Varžybų vyr. sekretorė Austina Kasperavičiūtė  kasperaviciute.austina@gmail.com  

 

VARŽYBŲ PROGRAMA: 

 

100 m kompleksinis plaukimas  merginos, vaikinai; 

50 m laisvuoju stiliumi  merginos, vaikinai; 

25 m peteliške   merginos, vaikinai; 

50 m nugara    merginos, vaikinai; 

50 m krūtine    merginos, vaikinai. 

 ESTAFETĖ: 6 x 25 m laisvuoju stiliumi (2 merginos, 4 vaikinai) 

 

 

VARŽYBŲ DALYVIAI: 
Varžybose dalyvauja LSU studentai. Studentai, Lietuvos plaukimo federacijos varžybų ir SELL 

žaidynių dalyviai, gali startuoti ne konkurse.  

Vienas dalyvis gali plaukti tik vieną rungtį ir estafetę. 

 

NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS: 
Komanda nugalėtoja nustatoma pagal daugiausiai surinktų taškų sumą.  

Komandiniai taškai skaičiuojami taip:  

 

1 vieta - 15 tšk.; 2 vieta - 13 tšk.; 3 vieta – 11 tšk.;  

4 vieta – 9 tšk.; 5 vieta – 8 tšk.; 6 vieta – 7 tšk.; 

7 vieta – 6 tšk.; 8 vieta – 5 tšk.; 9 vieta – 4 tšk.;10 vieta – 3 tšk.  

Toliau kiekvienas dalyvis baigęs nuotolį pelno komandai 1 tšk.  

Estafetės taškai dvigubinami. 
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APDOVANOJIMAI: 
Atskirų rungčių nugalėtojai apdovanojami medaliais ir prizais. Komanda nugalėtoja apdovanojama 

saldžiu prizu. 

 

Renginį finansuoja: Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės  

per Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo programą. 

 

  

VARŽYBŲ ORGANIZAVIMO SĄLYGOS: 

Dalyvių korteles ir komandų technines paraiškas prašome siųsti elektroniniu paštu vyr. 

varžybų sekretorei Austinai Kasperavičiūtei ( kasperaviciute.austina@gmail.com ) iki 2018 05 

21 – 12.00 val. 

 

Taškų skaičiavimas „LSU sportiškiausios grupės rinkimuose“ 

 

Už dalyvavimą: 5 tšk. x dalyvių sk./grupės narių sk.  

Už pagalbą organizuojant renginį: 10 tšk. x dalyvių sk./grupės narių sk.  

Už prizines vietas: 1 vt. – 3 taškai; 2 vt. – 2 taškai; 3 vt. – 1 taškai 
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