ПОЛОЖЕННЯ
про Міжнародний турнір «METEOR OPEN – 2018»
19-22 квітня 2018 року
м. Дніпро, Україна

1.

ЦІЛІ І ЗАДАЧІ
•
•
•
•
•
•

2.

Формування видовищного формату змагань з плавання;
Залучення глядацького інтересу до плавання;
Пропаганда і популяризація плавання серед населення;
Розвиток професійного плавання;
Набуття досвіду участі в змаганнях;
Зміцнення дружніх зв'язків між спортсменами.
МІСЦЕ ТА ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

Змагання проводяться 19-22 квітня 2018 року на базі Палацу водних видів спорту ,,Метеор”
(50м.) за адресою: м. Дніпро, вул. Макарова, 27А.

3.

КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАНЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ

Загальне керівництво підготовкою змагань здійснює організаційний комітет ДМГО
Спортивного клубу «Метеор».
Сильніші запливи проводяться останніми. Хронометраж електронний.
Змагання проводяться по 8-ми доріжках відповідно до правил Міжнародної федерації
плавання (FINA).

19 квітня

20 квітня

Ранок
10.00-16.00 Опробування води
10.00-15.00 Мандатна комісія
16.00 Нарада представників команд
08.00 Розминка
08.45 Парад учасників
09.00 Початок змагань

Вечір

15.30 Розминка
16.00 Початок змагань
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21 квітня

08.00 Розминка
08.45 Початок змагань

22 квітня

08.00 Розминка
08.45 Початок змагань

15.30 Розминка
16.00 Початок змагань

У разі великої кількості учасників можлива додаткова розминка.
Онлайн результати та протоколи змагань можна отримати на сайті за посиланням:
swimtime.in.ua/meet/meteoropen2018.
4.

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ
1–й день

2–й день

Ранок

3–й день

Ранок

Ранок

50 м на спині
(попередні запливи)

д,ю

50 м вільний стиль
(попередні запливи)

д,ю

50 м брас
(попередні запливи)
200 м батерфляй
(2004, 2005 р.н. та
мол.)
100 м вільний стиль

д,ю

д,ю

д,ю

50 м батерфляй
(попередні запливи)
200 м брас

д,ю

100 м на спині

д,ю

Вечір

д,ю

Естафета 4х50 м
вільний стиль –
змішана
200 м комплексне
плавання
Естафета 4х50 м
комбінована –
змішана
400 м вільний стиль
(2004, 2005, 2006 р.н.
та мол.)

Вечір

50 м на спині
(півфінали)
50 м брас
(півфінали)

д,ю

50 м вільний стиль
(півфінали)
50 м батерфляй
(півфінали)

д,ю

Битва спринтерів
50 м на спині
(фінали)
Битва спринтерів
50 м брас
(фінали)
200 м вільний стиль

д,ю

д,ю

д,ю

Битва спринтерів
50 м вільний стиль
(фінали)
Битва спринтерів
50 м батерфляй
(фінали)
200 м на спині

100 м батерфляй

д,ю

100 м брас

д,ю

д,ю

д,ю

д,ю

д,ю
д,ю

5. УЧАСТНИКИ ЗМАГАНЬ ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ
Змагання особисто-командні. У змаганнях беруть участь дівчата та юнаки СДЮСШОР,
ДЮСШ, УФК, спортивних клубів та любителі плавання, іноземні спортсмени та інші спортсмени,
що підтвердили участь у встановлений термін та мають дозвіл лікаря на участь у змаганнях.
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Змагання проводяться в наступних вікових групах:
Дівчата – 2004, 2005, 2006, 2007 р.н. та молодші;
Юнаки – 2004, 2005, 2006, 2007 р.н. та молодші.
До змагань долучаються спортсмени – дівчата та юнаки - на дистанціях, де вони мають
заявочний результат не нижче нормативних вимог змагань (див. таблицю):

Спосіб плавання
Вільний стиль
Брас
Батерфляй
На спині
Комплексне плавання

юнаки
дівчата
юнаки
дівчата
юнаки
дівчата
юнаки
дівчата
юнаки
дівчата

50
39,00
44,00
49,00
55,50
42,00
47,50
44,00
50,00

Дистанція
100
200
1.26,50
2.48,50
1.37,00
3.06,00
1.47,40
3.28,00
2.01,00
3.49,00
1.35,00
3.04,00
1.45,00
3.22,00
1.35,00
3.05,00
1.47,50
3.25,00
3.09,00
3.30,00

400
5.57,00
6.37,00

Заявлені спортсмени, які не вийшли на старт без поважної причини, від подальшої участі у
змаганнях відсторонюються.
Спортсмен має право прийняти участь в необмеженій кількості дистанцій.
Від кожної організації дозволяється участь в естафетному плаванні не більше однієї
команди в кожній віковій групі окремо (2 дів. + 2 юн. у довільному порядку):
- дівчата та юнаки 2004 р.н. та мол.,
- дівчата та юнаки 2005 р.н. та мол.,
- дівчата та юнаки 2006 р.н. та мол.,
- дівчата та юнаки 2007 р.н. та мол.
В естафетному плаванні спортсмен має право прийняти участь в одній віковій групі.
Проведення запливів «Битва спринтерів»
У півфінальних запливах на дистанції 50м (на спині, брас, вільний стиль, батерфляй)
приймають участь 8 кращих спортсменів в кожній віковій групі за підсумками попередніх запливів.
Півфінальний заплив проводиться за умови участі не менше 8-ми спортсменів у відповідній віковій
групі. У разі відсутності 8-ми учасників півфіналу, надалі «Битва спринтерів» у відповідній віковій
групі не проводиться.
У фіналі «Битви спринтерів» беруть участь 4 спортсмени у кожній віковій групі за
підсумками півфінальних запливів.
Переможці та призери на інших дистанціях визначаються одразу.
6. НАГОРОДЖЕННЯ

Переможці на індивідуальних дистанціях нагороджуються медаллю, грамотою та цінним
подарунком у кожній віковій групі окремо серед юнаків та дівчат.
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Призери на індивідуальних дистанціях нагороджуються медаллю, грамотою у кожній
віковій групі окремо серед юнаків та дівчат.
Переможці «Битви спринтерів» на дистанціях 50 м у кожній віковій групі нагороджуються
спеціальним призом.
Переможці та призери у естафетному плаванні нагороджуються грамотою та солодким
призом у кожній віковій групі окремо.
7. УМОВИ ПРИЙОМУ ТА ФІНАНСУВАННЯ
Організаційний комітет ДМГО Спортивного клубу «Метеор» забезпечує електронний
хронометраж та інші витрати на проведення змагань (оплата суддівської колегії, придбання
нагородної атрибутики, забезпечення друкованими матеріалами, інші витрати) в межах
затвердженого кошторису за рахунок власних коштів, організаційних внесків та спонсорських
надходжень.
Витрати, пов’язані з відрядженням спортсменів, команд, тренерів та інших осіб,
здійснюються за рахунок відряджуючих організацій або власних коштів.
Організаційний внесок на участь у змаганнях за кожного спортсмена становить: для
громадян України 100 грн. за дистанцію ( за умови участі не більше ніж у трьох номерах програми)
або 350 грн. в незалежності від кількості дистанцій; для іноземних громадян – еквівалент 20 доларів
США у національній валюті України за курсом НБУ на день платежу.
Сплачені організаційні внески не повертаються (з будь яких причин, крім скасування заходу
з вини організатора).
8. ПОРЯДОК І СТРОКИ ПОДАЧІ ЗАЯВОК
Попередня
реєстрація
на
участь
у
змаганні
проводиться
на
сайті
swimtime.in.ua/meet/meteoropen2018 до 01 березня 2018 року включно.
Загальна кількість учасників - 700 осіб.
Поіменні технічні заявки на участь у змаганнях подаються до оргкомітету змагань з 05
березня по 08 квітня 2018 року включно на електронну пошту swimtime.in.ua@gmail.com, тел.050-45260-45 (Дмитро Фенога, головний секретар змагань) або за допомогою онлайн-сервісу на сайті
swimtime.in.ua/meet/meteoropen2018.
Представник команди несе повну відповідальність за достовірність наданої інформації.
Заявки на участь у змаганнях після «08» квітня 2018 року не приймаються.
19 квітня 2018 року с 10-00 до 15-00 офіційні представники учасників (представники команд,
тренери, батьки учасників) повинні передати у секретаріат змагань за адресою: м. Дніпро, вул.
Макарова, 27А, ПВВС «Метеор», наступні документи:
- відповідні медичні документи, засвідчені керівництвом відповідних організацій, які
дозволяють приймати участь у спортивних заходах у плавальному басейні;
- попередні заявки на участь в естафетному плаванні.
Офіційні представники учасників змагань у дні проведення заходу (19-22 квітня 2018р.)
повинні мати при собі наступні документи:
- документи, які підтверджують вік спортсмена (свідоцтво про народження, паспорт)
- страховий поліс, дійсний весь період змагань.
На вимогу організатора змагань офіційні представники учасників повинні пред’явити
вищевказані документи для огляду.
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Не пізніше ніж за годину до початку змагань представники команд можуть передати до
секретаріату змагань корективи у картотеку естафетного плавання з прізвищами учасників команди у
порядку етапів естафети.
У разі несвоєчасної подачі заявок спортсмени або естафетна команда не будуть допущені до
змагань.
9. МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
У відповідності до «Положення про медичне забезпечення спортивно-масових заходів», що
затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.10.2008 № 614 до медичного
забезпечення спортивно-масових заходів залучаються кваліфіковані медичні працівники.

10. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ СПОРТИВНИХ СПОРУД ТА ДОТРИМАННЯ
ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ УЧАСНИКАМИ ТА ГЛЯДАЧАМИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ
ЗМАГАНЬ
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 “Про
порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення
масових спортивних та культурно-видовищних заходів” підготовка спортивних споруд покладається
на їх власників.
Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що може стати причиною виникнення
надзвичайних обставин під час проведення Змагань, тягне за собою відповідальність, передбачену
законодавством України.
Учасники та глядачі повинні дотримуватися правил безпеки під час проведення змагань.
За довідками звертатися:
• 49047, Україна, м. Дніпро, вул. Макарова, 27А.
• Довідки за телефоном: +38(067)560-79-89 (Ірина Першикова, організатор змагань), +38(067)56612-31 (Олександр Кулик, головний суддя змагань).

Данне положення є офіційним викликом на змагання

ОРГКОМІТЕТ
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