Tvirtinu:
Lietuvos Šiuolaikinės
penkiakovės federacijos
gen. sekretorius
Justinas Kinderis
2022 m. lapkričio 03 d.
ŠIUOLAIKINĖS PENKIAKOVĖS JAUNIŲ TAURĖS IV ETAPO V.ŽELVIUI ATMINTI
VARŽYBŲ
NUOSTATAI
1. Tikslas ir uždaviniai:
Populiarinti šiuolaikinę penkiakovę Lietuvoje U19, U17, U15, U13 amžiaus grupėse.
Išsiaiškinti stipriausius skirtingų amžiaus grupių penkiakovininkus tarptautiniu mastu.
Stiprinti draugiškus ryšius su kitų miestų ir šalių sportininkais.
2. Organizatoriai:
Varžybas organizuoja ir vykdo Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federacija. Varžybų vyr. teisėjas –
Tomas Makarovas, vyr. sekretorius – Daumantas Malinauskas.
3. Vykdymo data ir vieta:
2022 m. lapkričio 26 d. Vilnius.
Plaukimo rungtis:
Fabijoniškių baseinas, S. Nėries g. 45a, Vilnius 06305
Fechtavimo ir
šaudymo/bėgimo rungtys: Vilniaus lengvosios atletikos maniežas, Žemaitės g. 6, Vilnius
03117
4. Varžybų dalyviai ir tvarka:
Varžybos asmeninės, dalyvauja vaikinai ir merginos, leidžiama dalyvauti neribotam sportininkų
skaičiui šiose amžiaus grupėse:
„U19“ 2004 g.m. ir jaunesni: fechtavimas, 200 m. plaukimas, 3000 m. kombinuota
bėgimo/šaudymo rungtis (5x600 + 4 šaudymo serijos - rungtis pradedama bėgimu).
„U17“ 2006 g.m. ir jaunesni: 200 m. plaukimas, 2400 m. kombinuota bėgimo/šaudymo rungtis
(4x600 + 4 šaudymo serijos - rungtis pradedama bėgimu).
„U15“ 2008 g.m. ir jaunesni: 100 m. plaukimas, 800 m. bėgimas.
„U13“ 2010 g.m. ir jaunesni 50 m. plaukimas, 400 m. bėgimas.
Varžybos vykdomos pagal UIPM taisyklių pakeitimus įsigaliojančius nuo 2022.01.01
Visose sporto bazėse privaloma pakaitinė sportinė avalynė arba antbačiai. Varžybų metu gali būti
fotografuojama, filmuojama – medžiaga talpinama LŠPF puslapyje, LŠPF klubų arba žiniasklaidos
priemonių puslapiuose.
5. Preliminari varžybų programa:
Pradžia
10:00
10:30
12:00
12:30
15:00
15:45
14:30
15:00

Pabaiga
10:30
11:30
12:30
14:30
15:30
16:00
15:00
17:00

Plaukimo apšilimas (merginos, vaikinai) U13 U15 (10 min.) U17
U19 (20 min.)
Plaukimas (merginos, vaikinai) U13 U15 U17 U19
Fechtavimo apšilimas merginos
Fechtavimo varžybos merginos
Bėgimo varžybos U13 U15
Apdovanojima U13 U15
Fechtavimo apšilimas vaikinai
Fechtavimo varžybos vaikinai

17:20
17:35
17:55
18:15
18:45

17:35
17:55
18:15
18:35
19:05

Laser run apšilimas U17 mergaitės ir berniukai
Laser run varžybų startas U17 mergaitės ir berniukai
Laser run apšilimas U19 mergaitės ir berniukai
Laser run varžybų startas U19 mergaitės ir berniukai
Varžybų apdovanojimas

6. Apdovanojimas:
Varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami atitinkamo laipsnio medaliais ir rėmėjų įsteigtais
prizais.
7. Priėmimo sąlygos:
Visas su varžybų dalyvavimu susijusias išlaidas apmoka dalyvius siunčianti organizacija.
Už dalyvių sveikatą ir saugumą varžybų metu atsako siunčianti organizacija ir treneriai.
8. Paraiškos ir starto mokestis:
U19 grupės dalyvio starto mokestis – 10 eur.
U17 grupės dalyvio starto mokestis – 7 eur.,
U15, U13, ir sportininkai dalyvaujantys bent vienoje rungtyje – 5 eur.
Išankstinę dalyvių registracijos formą (forma prisegta) prašome pateikti iki 2022.11.18. el. laišku:
5mtomas5@gmail.com
Startinius mokesčius sumoka siunčianti organizacija prieš varžybų pradžią iki 2022.11.23 d.
bankiniu pavedimu.
Paskutiniai paraiškų pakeitimai galimi iki 2022.11.23. el. paštu: 5mtomas5@gmail.com.
Sumokėtas dalyvių mokestis nėra gražinamas.
9. Kontaktai:
Tomas Makarovas +37067818785, 5mtomas5@gmail.com

