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ПОЛОЖЕННЯ

Про зимову першість ПНЗ СДЮСШОР з плавання ДМГО СК «Метеор»
за участю іноземних спортсменів

1. ЦІЛІ І ЗАДАЧІ ЗМАГАНЬ
• Популяризація та розвиток плавання у місті;
• Формування здорового способу життя, фізичного та духовного виховання дітей;
• Залучення дітей до змагальної діяльності та набування змагального досвіду;
• Виконання класифікаційних нормативів та виявлення талановитих дітей.

2. МІСЦЕ ТА ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
Змагання проводяться у м. Дніпро 01 лютого 2018р. в ПВВС ’’Метеор” (50 м), за адресою: 

вул. Макарова, 27-А (тел. 056-741-10-24(26)).

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
Організація змагань здійснюється оргкомітетом СДЮСШОР з плавання СК “Метеор”. 

Проведення змагань доручається суддівській колегії, що затверджується директором СДЮСШОР з 
плавання СК «Метеор» за поданням головного судді змагань.

Змагання проводяться відповідно до правил Міжнародної' федерації' з плавання (ФІНА). 
Хронометраж -  ручний.

4. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
У змаганнях приймають участь дівчата та юнаки 2004, 2005, 2006, 2007р.н. і молодші з 

класифікаційним часом не нижче 1-го юнацького розряду (додаток 1).
Долучаються спортсмени СДЮСШОР з плавання СК «Метеор», спортсмени ПЗ «СК Метеор» 

та ДМГО «Спортивний клуб «Метеор», а також іноземні команди та спортсмени, які мають дозвіл 
лікаря.

5. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАЬ, ХАРАКТЕР ЗАХОДУ
Змагання особисто-командні, проводяться без попередніх запливів. Найсильніші запливи 

проводяться останніми.
Дівчата та юнаки 2004 р.н. і мол. мають право стартувати у двоборстві на дистанціях 200м к/п 

та 50м за вибором, кожен спортсмен може приймати участь не більше, ніж у двох номерах програми.
Естафети -  змішані. До складу однієї команди естафетного плавання входять 2 юнака та 2 

дівчини з козфіціентом не більше 48 (козфіціент визначається сумою років усіх участників естафети 
за роком народження), які стартують в довільному порядку.
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6. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ

Пуск: 11:00 Розминка: 11:15-11:45 
Парад учасників: 11:45 
Початок змагань: 12:00
Естафета 4x50 в/с змішана
50м в/с
50м на спині
50м брас
50м батерфляй
200м к/п

7. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ЗМАГАНЬ ТА НАГОРОДЖЕННЯ

В особистій першості переможець та призери визначаються за більшою сумою очок згідно 
таблиці БІЛА, набраних спортсменом на двох дистанціях (двоборство) 200м к/п та 50м за вибором, в 
кожному віці окремо.

Переможці та призери у двоборстві нагороджуються медаллю та грамотою у кожній віковій 
групі окремо серед юнаків та дівчат.

Переможці та призери у естафетному плаванні нагороджуються солодким призом.

8. УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ ЗМАГАННЯ
Організаційний внесок за участь у змаганнях за двоборство 80,00 грн., за участь в одній 

дистанції - 50,00 грн. Для запрошених іноземних команд організаційний внесок відсутній.
Організаційний внесок використовується на придбання нагородної атрибутики (медалі, 

грамоти, дипломи, сертифікати учасника) та інші витрати, пов’язані з організацією змагань.
Сплачений організаційний внесок не повертається із будь яких причин, крім 

скасування заходу з вини організаторів та з причини хвороби дитини, за наявністю довідки 
лікаря.

9. БЕЗПЕКА ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ. ПІДГОТОВКА СПОРТИВНИХ СПОРУД.
Відповідно до Постанови 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;
• контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпеченням безпеки під час проведення 

змагань здійснює головний суддя змагань.
•

10. ПОРЯДОК І ТЕРМІН ПОДАННЯ ЗАЯВОК
Попередні поіменні технічні заявки надсилаються до 28 січня 2018 року включно на 

електрону пошту swimtime.in.ua@gmail.com. тел. 050-45-260-45 (Дмитро Фенога).
Оплата організаційного внеску приймається з 26 січня до ЗО січня 2018 року включно. Після 

31 січня 2018 року оплата не приймається.
Спортсмени не будуть допущені до змагань в разі несвоєчасної подачі заявок та без оплати 

організаційного внеску.

Головний суддя 
Головний секретар
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Додаток 1 
ПОЛОЖЕННЯ 

Про зимову першість ПНЗ СДЮСШОР 
з плавання ДМГО СК «Метеор» 

за участю іноземних спортсменів

Дистанція Дівчата Юнаки

50 в/с 44,00 39,00

50 н/с 50,00 44,00

50 брас 55,50 49,00

50 бат 47,50 42,00

200 к/п 3.57,00 3.32,00
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