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2018 M. 25 METRŲ PLAUKIMO EKETĖJE VARŽYBŲ 

NUOSTATAI 
 

1. Tikslas 

Varžybų tikslas – populiarinti maudynes lediniame vandenyje, stiprinti imunitetą, gerinti sveikatą ir fizinę 

ištvermę. 
 

2. Laikas ir vieta 

Varžybos vyks 2018 m. vasario 24 d. Trakuose, ant Galvės ežero, priešais Trakų pilį.( 

Varžybų pradžia 13.00 val. 
 

3. Vadovavimas 

Varžybas organizuoja Lietuvos sveikuolių sąjunga. Vyr teisėjas, Aivaras Šerėjus. 
 

4. Dalyviai 

Varžybose dalyvauja visi norintys išbandyti jėgas 25 metrų plaukimo eketėje rungtyje. Dalyvių skaičius ir 

amžius neribojamas, nepilnamečiams būtinas tėvų sutikimas. Dalyviai skirstomi į 4 grupes: jaunimas, vyrai, 

moterys, veteranai. Jaunimui priskiriami dalyviai iki 20 metų. Vyrų grupę sudaro vyrai nuo 20 iki 45 metų, 

veteranų grupę – vyrai virš 45 metų. Moterų grupėje dalyvės nėra skirstomos į amžiaus grupes. 
 

5. Varžybų programa   

12.00 val. registracijos pradžia ir pasiruošimas varžyboms 

13.00 val. varžybų pradžia 

 

6. Plaukimo eiga 

Tai - 25 metrų ilgio laisvo stiliaus plaukimo eketėje varžybos.  

Prieš savo plaukimą, dalyvis jau turi būti apšilęs ir padaręs mankštą. Rekomenduojama apšilimą pradėti daryti 

10 -15 min prieš startą.  

Startas:  

1. Pakviečiami atitinkamo starto dalyviai prie starto linijos. Maksimalus dalyvio laukimas 1 min. Kiekvienas 

dalyvis atsistuoja prie būtent jam skirto plaukimo tako. 

2. Signalas lipti į eketę.  

3. Starto signalas. Startuojant būtina laikytis už starto linijos pradžios.  
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4. Finišo laikas fiksuojamas, palietus distancijos pabaigos ribą. 

7. Nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimas 

 Rezultatai fiksuojami chronometrais. Nugalėtojai nustatomi pagal geriausią užfiksuotą  rezultatą.  

 Varžybos asmeninės.  

 Galioja vieno starto taisyklė. Visi varžybų plaukimai vykdomi iškart kaip finaliniai plaukimai.  

 Dalyvis privalo prieš plaukimą registruotis ir sumokėti dalyvio mokestį. 

 Neprisistačiusiam registracijoje dalyviui neleidžiama startuoti įskaitoje.  

 Varžybų dalyviai - I, II, III vietų nugalėtojai pagal grupes apdovanojami varžybų  medaliais ir prizais. 

Visiems varžybų dalyviams įteikiami atminimo medaliai už įveiktą 25 metrų eketę. 

 25 metrų plaukimo eketėje varžybos yra viešas renginys, kuriame gali būti filmuojama ir 

fotografuojama. 
 

8. Dalyvavimo sąlygos 

Organizacines išlaidas apmoka Lietuvos sveikuolių sąjunga. Visi dalyviai sumoka 5 eurų dydžio dalyvavimo 

mokestį. Mokestis mokamas vietoje, registruojantis palapinėje. 

Kiekvienas dalyvis sutinka su varžybų sąlygomis. Organizatoriai neatsako už varžybų metu patirtas traumas, o 

kiekvienas dalyvis atsako už savo sveikatą pasirašydamas vardinėje paraiškoje. Už nepilnamečius varžybų 

dalyvius atsako jų tėvai, globėjai. 
 

9. Registracija 

Būtina registracija iki varžybų pradžios registracijos palapinėje.Registracija prasideda 12:00 ir trunka iki 

14:00 valandos. Registracijos metu kiekvienam dalyviui nurodomas jo plaukimo eilės ir tako numeriai.  

Išankstinė registracija vykdoma: https://goo.gl/forms/8UG7SW6Y0YytWYX62. 

Daugiau informacijos tel.: 864839931 arba el. paštu simonas@sveikuoliai.lt 
 

Nuostatų priedai 

Iškilus nenumatytoms aplinkybėms, organizatoriai pasilieka teisę papildyti konkurso nuostatus ir sąlygas. 

Rungtynių metu griežtai draudžiama rūkyti ar vartoti alkoholinius gėrimus. Už šio punkto pažeidimą dalyvis 

gali būti diskvalifikuotas. 
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