VIEŠOJI ĮSTAIGA “SVEIKAS MIESTAS”
Juridinių asmenų registras, kodas 302682862, A. Juozapavičiaus g. 10A, Vilnius, LT- 09311,
tel.: +370 (656) 40 400, A/s. Nr. LT23 7044 0600 0774 4358, AB SEB bankas, banko kodas 70400

ĮSAKYMAS
DĖL 2016-2017 M. M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ
PLAUKIMO TRAVARŽYBŲ NUOSTATŲ
TVIRTINIMO

2017 m. vasario 03 d. Nr. A16- 14 /16
Vilnius
Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros ir sporto
departamento direktoriaus įsakymu Nr. A15-2016/16 (2.1.4-KS).
T v i r t i n u 2016-2017 m. m. Vilniaus miesto mokyklų žaidynių plaukimo varžybų nuostatus
(pridedama).

Direktorius

Mantas Paulauskas

Viešosios įstaigos ,,Sveikas miestas“
direktoriaus 2017 m. vasario 03 d.
įsakymu Nr. A16- 14 /16
2016-2017 M. M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ
PLAUKIMO VARŽYBŲ NUOSTATAI
I.

1.

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Varžybų tikslas – per sportą ugdyti sąmoningą, pilietiškai aktyvų žmogų, puoselėjantį
tautines vertybes.

2.

Uždaviniai:
2.1 didinti mokinių motyvaciją užsiimti aktyvia fizine veikla laisvalaikiu, skatinti juos
sistemingai mankštintis, sąmoningai rūpintis savo sveikata ir fiziniu tobulinimusi,
ieškant naujų fizinio aktyvumo formų bendrojo ugdymo mokyklose;
2.2 suteikti kiekvienam mokiniui galimybę sportuoti nepatiriant jokios diskriminacijos ir
jaučiant olimpinę dvasią, kuri reikalauja tarpusavio draugiškumo, solidarumo ir kilnaus
elgesio supratimo;
2.3 Skatinti mokinius sistemingai mankštintis, stiprinti savo sveikatą ir gerinti protinį
darbingumą.
2.4 Tobulinti mokinių sportinį meistriškumą, skatinti juos garbingai atstovauti mokyklą
plaukimo varžybose.

3.

Išsiaiškinti pajėgiausias Vilniaus miesto mokyklų plaukimo varžybose komandas, kurios
atstovaus Vilniaus miestą Lietuvos mokyklų žaidynių finalinėse varžybose 2017 m. kovo
17 dieną, Kauno Centro sporto mokyklos baseine (Miško g. 1A, Kaunas).

II.

4.

VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS

Varžybų organizatoriai – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros
ir sporto departamentas ir viešoji įstaiga ,,Sveikas miestas“.

5.

Varžybas vykdo – Vilniaus miesto sporto centro Vandens sporto šakų skyrius. el.
p.plaukimas@vilnius.lt, tel. nr. 860 806005.

III.

MOKINIŲ DALYVAVIMAS ŽAIDYNĖSE

6.

Varžybose dalyvauja Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų ketvirtų ir žemesnių
klasių mergaičių ir berniukų komandos.

7.

Dalyvių amžius – 2006 m. gimimo ir jaunesni.

8.

Kiekvienai mokyklai gali atstovauti 1 mergaičių (5 mergaitės), viena berniukų komanda
(5 berniukai) ir 1 mokytojas (vadovas).

IV.

VYKDYMO LAIKAS IR VIETA

9.

Varžybos vykdomos 2017 m. kovo 7 d. 12.30 val. Lazdynų baseine adresu Erfurto g.

10.

Praėjimas į baseiną 12.00 val.

11.

Mandatinė komisija 2017 m. kovo 7 d. nuo 12.00 val. iki 12.30 val. Lazdynų baseine
adresu Erfurto g. 13 (sporto centro metodiniame kabinete II aukšte iš moterų pusės).

V.

TAISYKLIŲ TRAKTAVIMAS

12.

Kiekvienas dalyvis gali startuoti viename nuotolyje ir dviejose estafetėse.

13.

Plaukimo taisyklės:
13.1 dalyvis startuoja iš vandens ;
13.2 plaukiant nuotolį dalyvis negali trauktis rankomis už tako;
13.3 plaukiant 25 m ir estafetėje 4x25 m laisvuoju stiliumi dalyvis gali plaukti pasirinktinai
ant pilvo arba ant nugaros;

14. Plaukiant estafetėje laisvuoju stiliumi su plaukimo lenta:
14.1 visi dalyviai startuoja atsispyrus nuo sienelės;
14.2 plaukiant nuotolį abi rankos padėtos ant lentos;
14.3 baigus atkarpą perduoti lentą kitam dalyviui, kuris pradeda savo atkarpą atsispyrus nuo
sienelės;
14.4 ketvirto etapo dalyvis finišuoja palietus sienelę plaukimo lenta arba ranka.

VI.

VARŽYBŲ PROGRAMA

15.

Estafetinis plaukimas 4x25 m laisvuoju stiliumi su plaukimo lenta mergaitės, berniukai.

16.

25 m laisvuoju stiliumi mergaitės, berniukai.

17.

Estafetinis plaukimas 4x25 m laisvuoju stiliumi mergaitės, berniukai.

VII.

LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS

18. Įskaiton imami po 40 geriausių kiekvienos rungties pasiekimų, už I vietą skiriama 48 tšk., II
– 43, III – 39, IV – 37, V – 36 ir t. t., XXXX vietą – 1 tšk.
19. Laimi komanda, surinkusi daugiausia taškų. Surinkus vienodą taškų sumą, pirmenybė
teikiama komandai, kurios dalyviai užėmė daugiau pirmųjų, antrųjų, trečiųjų ar tolesnių
vietų.
20.

Komandos finalinėse varžybose iškovojusios prizines vietas, apdovanojamos taurėmis ir
atitinkamo laipsnio diplomais, dalyviai – medaliais, mokykla – sportiniu inventoriumi.

VIII.
21.

PARAIŠKOS

Apie dalyvavimą varžybose būtina pranešti iki kovo 1 d. elektroniniu paštu:
vilniausvsm@gmail.com arba telefonu 8 601 28953.

22.

Komandų vadovai technines paraiškas pateikia elektroniniu paštu:
vilniausvsm@gmail.com iki 2017 m. kovo 3 d. 12 val. Paraiška laikoma priimta, jei
gavote atsakymą.

23.

Atvykusieji į varžybas komandų vadovai sekretoriatui pateikia mokinių pažymėjimus ir
vardinę paraišką.

PASTABOS:
1. Visais varžybų organizavimo ir vykdymo klausimais prašome kreiptis Vilniaus miesto sporto
centro Vandens sporto šakų skyrių.
2. Komandų vadovai atsako už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu, tinkamą dokumentų
pateikimą komisijai, mandagų mokinių elgesį varžybų ir laisvalaikio metu.
3. Mokyklos komanda, Vilniaus miesto mokyklų žaidynių plaukimo varžybų

nugalėtojai,

atstovausiantys Vilniaus miestą Lietuvos mokyklų žaidynių plaukimo varžybose dėl
komandos komandiravimo dalyvauti finalinėse varžybose kreipiasi į VšĮ ,,Sveikas miestas“
Vilniaus miesto mokyklų žaidynių koordinatorių Liną Karpauską mob. tel. 8 662 29701
zaidynes@sveikasmiestas.lt.
4. Mokyklos dalyvės dalyvaudamos varžybose sutinka, kad video ir nuotraukų reportažai su
dalyvio atvaizdu būtų naudojami renginio informacinėje sklaidoje viešoje erdvėje ir renginio

tiesioginės rinkodaros tikslais. Sutikimas tvirtinamas mokyklos direktoriaus patvirtintoje
dalyvio paraiškoje leidžiančioje dalyvauti varžybose.
_____________________________

2016-2017 M. M. VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ
PLAUKIMO VARŽYBŲ PARAIŠKA

___________________________________________________
/mokyklos pavadinimas/
Eil.
Nr.
1.

Dalyvio
vardas, pavardė

Gim.
metai

4x25 m l. st.
su lenta

25 m l. st.

4x25 m l. st.

Gydytojo viza

2.
3.
4.
5.

Komandos vadovas ____________________________________________________________
/vardas, pavardė, kontaktinis telefonas/

Mokyklos direktorius ____________________________________________________________
A. V.

/parašas, vardas, pavardė, /

