
2021 m. Atviras Lietuvos žiemos akvatlono čempionatas 
2021-03-21 

Kaunas 
 
 
 
 

1. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

NUOSTATAI 

 

● Išaiškinti stipriausius Lietuvos akvatlono sportininkus; 
● Ruoštis 2021 metų triatlono sezonui ir tarptautiniams startams. 
● Užtikrinti sklandų varžybinį ciklą Lietuvos rinktinių nariams. 

 
2. ORGANIZATORIAI 

 
Varžybų organizatorius: Lietuvos triatlono federacija. Tel.: 860676384, El.paštas: 
i nfo@triatlonas.lt 

 

Varžybų vykdytojas: VšĮ „Ikigai LT“ 
Atsakingas asmuo: Olegas Ivanovas tel.: 867976524 El.paštas: ikigai.team@gmail.com 

 
3. DALYVIAI 

 
Į varžybas kviečiami tik Federacijos licencijuoti fiziniai asmenys, kurie taip pat atitinka vieną iš 
kriterijų: 

 

● L ietuvos nacionalinių triatlono rinktinių nariai; 
● A mžiaus grupių rinktinių kriterijus atitinkantys asmenys; 
● L TF aukšto triatlono sportinio meistriškumo sąvoką atitinkantys asmenys; 
● Giminingų sporto šakų (plaukimo, lengvosios atletikos, dviračių sporto) nacionalinių 

rinktinių nariai, 2019 - 2020 Lietuvos čempionatų ar atitinkančią nacionalinę sportinę 
reikšmę turinčių taurių/varžybų dalyviai. 

 
Į startinius protokolus bus įtraukti asmenys iki kovo 19 d. 16:00 užsiregistravę ir apmokėję 
startinį mokestį. 

 
Varžybos vykdomos šioms grupėms: C (2008 m. gimimo ir jaunesni), D (2006 - 2007 m.), I 
(2004 - 2005 m.), J (2003 - 2002 m.) ir E (2001 m. ir vyresni). 

 
 

4. VARŽYBŲ INFORMACIJA IR PRELIMINARI PROGRAMA 
 
Varžybų data: 2021 m. kovo mėn. 21 d. 

 
Plaukimo rungties vieta: Kauno m. sporto mokyklos “Startas” baseinas (Miško g. 3, Kaunas) 
nuo 10:00 val. 
Bėgimo rungties vieta: Ąžuolyno parkas (startas prie Dariaus ir Girėno paminklo) nuo 11:30 
val. 



PROGRAMA: 
 
Skelbiami detalūs, vardiniai dalyvių startiniai protokolai, bėgimo ir plaukimo rungčių seka:  
NUORODA 

 
Registracija, susijusi informacija ir varžybų rezultatai skelbiami internetinėje svetainėje: 
w ww.triatlonas.lt 

 

5. DISTANCIJOS IR TRASŲ SCHEMOS 
 

Grupė Plaukimas Bėgimas 

C (2008 ir jaunesni) 200 m 1 000 m 

D ir I 400 m 2 000 m 

J ir E 1 000 m 5 000 m 
 
Plaukimas 

 
Pirmųjų grupių startas nuo 10:00 
Plaukimo rungties startiniai protokolai (užplaukimai) bus paskelbti 48 val. iki varžybų pradžios. 
Pildant registracijos formą organizatoriai prašo nurodyti dalyvį preliminarų plaukimo distancijos 
įveikimo laiką. 

 
Rungtis vyksta 25 m baseine. 

 
Dalyviai į baseiną įleidžiami pagal starto protokoluose nurodytą laiką - ne anksčiau nei 30 min. 
iki numatyto starto. 

 
Bėgimas: 

 
Bėgimo rungtis vykdoma nuo Ąžuolyno parke, Kaune. Bėgimas vykdomas asfaltuotais parko 
takais. Horizontalus sukilimas 1 km - 6 m.  Vieno rato ilgis – 800 m.



C grupės startas: 11:30 val. , D ir I grupės: 12:00 val., II E grupės – 13:40, I E grupės (įskaitant 
visas EW) ir J grupės – 14:20. 

 
 

6. REGISTRACIJA IR APDOVANOJIMAI 
 
 
Registracija vykdoma internetinėje svetainėje: www.triatlonas.lt 

 
 C grupė D ir I grupės J ir E grupės 

Iki 2021.03.18 6 Eur. 8 Eur. 15 Eur. 

Po 03.18 ir varžybų dieną NEGALIMA NEGALIMA NEGALIMA 

 
Registracija galima tik su galiojančia Lietuvos triatlono federacijos licencija. Licencijos 2021 
metams parduodamos internetinėje svetainėje www.triatlonas.lt 
Vienkartinės licencijos kaina - 5 Eur. 

 
Dėl sąskaitų išrašymo juridiniams asmenims, kreiptis el.paštu info@triatlonas.lt 

 

Apdovanojimai 
 
Grupių prizininkai apdovanojami medaliais, čempionai – medaliais, taurėmis ir rėmėjų prizais. C 
grupė apdovanojama – 11:40, D ir I grupės – 12:20, J ir E grupės - 15:00. 
Varžybų rezultatai traukiami į 2021 m. Lietuvos triatlono reitingą. 

 
 

7. TAISYKLĖS 
 
7.1. DALYVIŲ SAUGUMAS 

 



Atsižvelgiant į globalinę pandeminę situaciją ir apribojimus, varžybos vykdomos pagal Lietuvos 
t riatlono federacijos saugumo gaires.



Siekiant maksimaliai sumažinti žmonių kiekį vienoje erdvėje, dalyvių startinių numerių 
atsiėmimas galimas tik atskiroms grupėms nurodytu laiku. Į baseino patalpas pageidaujama 
atvykti ne anksčiau nei 30 min. Iki nurodyto starto laiko. Dalyviai atvykę anksčiau, gali būti 
neįleidžiami į patalpas. 
 
Įeinantiems į baseino patalpas asmenims bus matuojama kūno temperatūra. 

 
Asmenų judėjimas (į persirengimo kabinas ir iš jų) vykdomas pagal nukreipiamajį ženklinimą. 
Registratūroje dalyvių judėjimą kūruos savanorių komanda. 

 
Sportininkas nesilaikantis Federacijos saugumo gairių, savanorių/teisėjų/organizatorių 
nurodymų - diskvalifikuojamas iš varžybų. 

 
Dalyvis registruodamasis į varžybas patvirtina, kad perskaitė šiuos nuostatus, supranta juos, 
besąlygiškai pritaria jų turiniui ir pasižada juos vykdyti. 

 
Nepilnamečiai (iki 18m. amžiaus) dalyviai atsiimdami starto paketą privalo pateikti tėvų ar 
globėjų raštišką sutikimą dėl dalyvavimo varžybose. Sutikimo šablonas. 

 

Dalyvis patvirtina, kad yra pakankamai treniruotas (moka plaukti), yra sveikas, ir nėra 
argumentuotų kvalifikuotų medicinos specialistų draudimų draudžiančių jam įveikti pasirinktą 
distanciją šiose varžybose. Dalyvis atsisako nuo bet kokių pretenzijų organizatoriams, 
susijusiomis su jo sveikatos ar gyvybės klausimais. 

 
 
7.2. PLAUKIMO RUNGTIES TAISYKLĖS 

 
Akvatlono varžybos vykdomos pagal Tarptautinės triatlono federacijos (World Triathlon) t 
aisykles 

 

Sportininkai startuoja po du viename takelyje iš vandens. Plaukiama viena takelio puse (ne 
ratu). Organizatoriai pasilieka teisę keisti sportininkų skaičių takelyje, bet ne daugiau nei iki 3-
jų viename takelyje; 

 
Startas duodamas iš vandens; 

 
Sportininkai, kurie startuoja vėlesniuose startuose (užplaukimuose) turės galimybę padaryti 
apšilimą tam skirtame takelyje; 

 
Plaukti galima su šiuo metu plaukimo varžybose leidžiamomis glaudėmis vyrams ir maudymosi 
kostiumėliais moterims (kompresinės kojinės ir neopreninės plaukimo glaudės neleidžiamos). 
Sportininko (-ės) mūvimos glaudės ar maudymosi kostiumėlis gali būti patikrintas oficialiame 
tarptautinės plaukimo federacijos FINA tinklalapyje: https://approved.swimwear.fina.org/ 

 

Privaloma turėti savo plaukimo kepuraitę bei plaukimo akinius; 
 
Sportininkams neleidžiama išorinė pagalba (gėrimų padavimas, lydėjimas, ženklų, gestų 
rodymas, švilpimas ir pan.) 

 
7.3. BĖGIMO RUNGTIES TAISYKLĖS 



Bėgimo rungties varžybų vieta: Ąžuolyno parkas. Startas prie Dariaus ir Girėno paminklo. Į 
starto vietą rekomenduojama atvykti bent 30 min. iki starto. 

 
Bėgimo rungtyje dalyviai startuoja iš bendro starto. Dalyviai turės įveikti nuo 1 iki 5 ratų 
(priklausomai nuo dalyvio grupės). 

 
Bėgimo rungtyje privaloma prisitvirtinti dalyvio starto numerį (turi matytis iš priekio) ir ant 
dešinės čiurnos užsisegti elektroninės skaičiavimo sistemos daviklį. Daviklį po finišo būtina 
gražinti laiko matavimo komandai. 

 
Sportininkams išorinė pagalba (gėrimų padavimas, lydėjimas ir pan.) - negalima. Už pažeidimą 
skiriama bauda - 15 s. Pakartotinis pažeidimas - diskvalifikacija. 

 
Dalyviai kirtę varžybų trasą, pilnai neįveikę distancijos - diskvalifikuojami; 

Trasa ženklinama žymėjimo juostomis ir nukreipiamaisiais kūgeliais. 

Po bėgimo rungties dalyviams nebus galimybės nusiprausti. 
 
 
 

PARTNERIAI: 
Kauno m. sporto mokykla “Startas” 

 
 
 
Varžybų organizatoriai pasilieka teisę, reikalui esant, keisti varžybų nuostatus. 


