PATVIRTINTA
VšĮ ,,Sveikatos oazė”
Direktoriaus 2019 m. balandžio 2 d.
įsakymu Nr.TO-12

VELYKINIŲ PLAUKIMO VARŽYBĖLIŲ NUOSTATAI
ANYKŠČIAI 2019 M.
VšĮ „Sveikatos oazė“ ir Anykščių kūno kultūros ir sporto centras organizuoja
plaukimo varžybėles Anykščių rajono vaikams.
TIKSLAI
1. Skatinti Anykščių rajono mokinių, mokytojų, tėvų ir bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenių
bendradarbiavimą vaikų mokymo plaukti propagavimo srityje.
2. Bendradarbiaujant su bendrojo ugdymo mokyklomis, mokinių tėvais surengti plaukimo varžybas
vaikams.
3. Populiarinti plaukimo sporto šaką, ieškoti gabių, talentingų vaikų.
VIETA IR LAIKAS
1. Anykščių plaukimo baseinas BANGENIS, Ažupiečių g. 1a. Anykščiai.
2. Varžybų data: 2019 m. balandžio 19 d. penktadienis, varžybų laikas 13.00 val.
3. Atvykimas ir pasirengimas startui 12.30 val.
DALYVIŲ AMŽIAUS GRUPĖS
Varžybose dalyvauja mokantys plaukti Anykščių miesto ir rajono bendrojo lavinimo
mokyklų 1-4 klasių mergaitės ir berniukai. Taip pat 5-9 klasių mokiniai, kurie lanko Anykščių
rajone kitas (ne tik plaukimo) neformaliojo vaikų švietimo programas.
Varžybos vykdomos trijose amžiaus grupėse:
I grupė – 1-2 klasių mergaitės ir berniukai
II grupė – 3-4 klasių mergaitės ir berniukai
III grupė – 5 klasių ir vyresni mergaitės ir berniukai, kurie lanko Anykščių rajone kitas (ne tik
plaukimo) neformaliojo vaikų švietimo programas.
VARŽYBŲ PROGRAMA
1. Plaukimas laisvu stiliumi 50 m.
I –III grupės dalyviai turi nuplaukti 50 m laisvu stiliumi. Plaukti galima ir su pagalbinėmis
priemonėmis.
2. Plaukimas nugara 50 m.
I-III grupės dalyviai turi nuplaukti 50 m nugara.

NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS, APDOVANOJIMAI
Nugalėtojai nustatomi sumuojant rezultatus (geriausi visų varžybų metu užfiksuoti laikai) pasiektus
plaukiant 50 m laisvu stiliumi ir 50 m nugara.

Nugalėtojai I, II, III amžiaus grupėse apdovanojami organizatorių įsteigtais prizais.
PARAIŠKŲ PATEIKIMAS
1.

Paraiškos

teikiamos

iki

2019
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balandžio

18

d.

15

val.

elektroniniu

paštu

evelina.ewan@gmail.com
Registracija galima ir balandžio 19 d. nuo 12.00 val. iki 12.30 val.
2. Varžybų organizatoriai, gavę paraišką, praneša paraišką pateikusiam asmeniui apie registraciją į
varžybas.
3. Paraiškos pateikimas reiškia, kad varžybų dalyvių tėvai ar globėjai sutinka, kad vaikai būtų viešai
fotografuojami ir filmuojami varžybų metu.
Kontaktinis asmuo: Evelina Navašinskaitė, tel. 8-684 91708, el. p. evelina.ewan@gmail.com
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