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 TELŠIŲ APSKRITIES NEĮGALIŲJŲ SPORTO KLUBO „ATLETAS“ 
ŽMONIŲ SU NEGALIA ATVIROJO PLAUKIMO ČEMPIONATO

  „TELŠIŲ TAURĖ - 2020“ NUOSTATAI

1. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1. Populiarinti plaukimo sportą neįgaliųjų tarpe, tobulinant meistriškumą;
2. Čempionato metu išsiaiškinti pajėgiausius sportininkus atskirose distancijose ir 

pajėgiausią komandą.
3. Skatinti domėtis plaukimu, kaip sporto šaka bei laisvalaikio praleidimo forma;
4. Palaikyti draugiškus ryšius su kitų miestų plaukikais.

2. VIETA IR LAIKAS
1. Čempionato vieta Mažeikių sporto mokyklos baseinas (Pavenčių g. 15, Mažeikiai)
2. Čempionato laikas 2020 m. spalio 09 d. 10-12 val.
3. Dalyvių atvykimas ir registracija nuo 9.30 iki 10.00 val.
4. Dalyvių pramankšta 9.45 val.

3. ČEMPIONATO DALYVIAI IR VYKDYMAS
1. Čempionate dalyvauja sutrikusio intelekto sportininkai.
2. Čempionatas vykdomos merginų ir vaikinų amžiaus grupėse 

a) I amžiaus grupė 2009 m. gim. ir jaunesni
b) II amžiaus grupė 2008 m. gim. – 2002 m. gim.
c) III amžiaus grupė 2001 m. gim. ir vyresni.

3.  Kiekvienas  čempionato  dalyvis gali  dalyvauti  dviejose individualiose programos
rungtyse ir estafetėje.

5. ČEMPIONATO  PROGRAMA
1. I amžiaus grupė, merginos, vaikinai

                                            - 25 m. laisvu stiliumi
          - 25 m. nugara
           - 25 m. krūtine
                      - 50 m. laisvu stiliumi
                      - 50 m. nugara

- 50 m. krūtine
2. II amžiaus grupė,  merginos, vaikinai

- 50 m. laisvu stiliumi
- 50 m. nugara
- 50 m. krūtine
- 100 m. laisvu stiliumi
- 100 m. nugara
- 100 m. krūtine



3. III amžiaus grupė, merginos, vaikinai
- 25 m. laisvu stiliumi
- 25 m. nugara

                                           - 25 m. krūtine
                                           - 50 m. laisvu stiliumi
                                           - 50 m. nugara

- 50 m. krūtine
                                           - 100 m. laisvu stiliumi

- 100 m. nugara
- 100 m. krūtine

4. Estafetė 4x25 m. laisvu stiliumi (komandoje ne mažiau vienos merginos)

6. VADOVAVIMAS IR TEISĖJAI
1. Čempionatą organizuoja Telšių apskrities neįgaliųjų sporto klubas „Atletas“
2. Čempionato vyr. teisėjas Vytautas Mickus
3. Komandų vadovai atsako:
 - Už  savalaikį dokumentų pateikimą; 
 - Už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu;
 - Už tinkamą dalyvių elgesį varžybų metu. 

Komanda, pateikdama paraišką, patvirtina, kad su šiais nuostatais susipažino ir jų laikysis.
4.  Atvykę  į  čempionatą  komandų  vadovai  vyr.  teisėjui  pateikia  gydytojų  vizuotas

vardinės paraiškas ar sportininkų asmeninius, gydytojų patvirtintus leidimus dalyvauti varžybose.   
5. Kelionės išlaidas apmoka komandiruojanti įstaiga.

    6.  Čempionato  dalyviai  ir  svečiai  turi  dėvėti  apsaugines  kaukes  ir  laikytis  1m.
atstumo. Plaukikai tik prieš lipant į vandenį gali nusiimti kaukes. Kiekvienas čempionato
dalyvis nesvarbu ar jis sportininkas, treneris, lydintysis, ar svečias privalės atlikti kūno
temperatūros matavimo testą.

7. Plaukimo čempionatas yra viešas renginys, kuriame gali būti filmuojama ir 
fotografuojama. Filmuota ir fotografuota medžiaga yra platinama žiniasklaidoje ir internete. 

Apie  dalyvavimą varžybose pranešti ir dalyvių paraišką (  nurodoma plaukiko vardas ir pavardė,  
gimimo data,  plaukimo nuotoliai,  komandos pavadinimas  ) atsiųsti  iki spalio 2 d. 15.00 val.   e-
pašto adresu ingazeniauskiene@gmail.com (tel.nr. 861206734)

7. APDOVANOJIMAS
    1.  Dalyviai  savo amžiaus  grupėje  užėmę prizines  vietas  apdovanojami   medaliais,  likusieji
padėkos raštais.
    2.  Plaukimo čempionato  taurė  atiteks  komandai,  nugalėjusiai  estafetės  rungtyje.  Komanda,
iškovojusi  taurę,  privalo  taurę  saugoti  vienerius  metus  iki  kito  čempionato.  Po metų,  plaukimo
čempionato  metu  paaiškėjus  naujiems  plaukimo  estafetės  nugalėtojams,  taurė  perduodama
nugalėtojams vieneriems metams.

8. GLOBĖJAI
                Telšių apskrities neįgaliųjų sporto klubo „ATLETAS“ plaukimo čempionatą „TELŠIŲ
TAURĖ“ globoja Telšių rajono savivaldybės vicemeras ir administracijos direktorius.
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