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П О Л О Ж Е Н Н Я

 про проведення міських змагань з плавання
 в 2013 році 

І. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ЗМАГАНЬ

 Міські змагання з плавання проводяться з метою: 
 - активізації учбово-тренувальної роботи спортивних організацій міста; 
 - подальшої пропаганди та розвитку водних видів спорту в м. Києві; 
 - підвищення якості роботи центральних секцій, спортивних клубів, спортивних 
 шкіл, ШВСМ, тренерів по підготовці спортивного резерву; 
 - проведення цілеспрямованої роботи по відбору та підготовці спортсменів – членів 
 збірних команд міста для участі у Всеукраїнських та міжнародних змаганнях; 
 - підведення підсумків роботи спортивних організацій по розвитку плавання. 

ІІ.СТРОКИ І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

    

             

1   Відкритий зимовий чемпіонат міста серед ДЮСШ та с/к, юнаки 1999 р.н. та молодше, дівчата 2001 р.н. та молодше.  05-07.02.

  Басейн 

 «ЦСК ЗСУ» 25 м.   

    2   Відкритий зимовий чемпіонат міста серед команд ДЮСШ та с/к, юніори 1997 р.н. та молодше, юніорки 1999 р.н. та молодше.  12-14.02   Басейн 
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 «ЦСК ЗСУ» 25 м.   

    
3   Відкритий зимовий чемпіонат міста   26.-28.02   Басейн 

 «ППС» 50 м.   

    4   Відкриті міські змагання на призи Федерації плавання м.Києва  23-25.04.   Басейн 

 «ППС» 50 м.   

    
5   Відкритий літній чемпіонат міста серед ДЮСШ та с/к, юнаки 1999 р.н. та молодше, дівчата 2001 р.н. та молодше.  14-16.05.   Басейн 

 «ППС» 50 м.   

    6   Відкритий літній чемпіонат міста серед команд ДЮСШ та с/к , юніори 1997 р.н. та молодше, юніорки 1999 р.н. та молодше.  3-5.06.   Басейн 

 «ППС» 50 м.   

    
7   Відкриті міські змагання на призи Федерації плавання м.Києва  15-17.10.   Басейн 

 «ЦСК ЗСУ» 25 м.   

    
8   Відкритий чемпіонат міста, юніори 1996-97,1998-99 р.н. та молодше, юніорки 1998-99,2000-01 р.н. та молодше.  5-7.11.   Басейн 
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 «ППС» 50 м.   

    9   Відкритий чемпіонат міста, юнаки 2001 р.н. та молодше, дівчата 2003 р.н. та молодше.  18-19.11.   Басейн 

 «ЦСК ЗСУ» 25 м.   

    10   Відкриті міські змагання на призи "Золоті Рибки" та "Різдвяні старти" (відбіркові та фінали)  14-20.12, 24.12.   Басейн 

 «ППС» 50 м.   

        

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЬ 

 Загальне керівництво організацією та проведенням змагань здійснюється 

 Департаментом освіти і науки, молоді та спорту, виконавчого органу київської 

 міської ради (Київської міської державної адміністрації) в подальшому «Департамент». 
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 Безпосередня підготовка та проведення змагань покладається на суддівську колегію,

 запропоновану Федерацією плавання м.Києва та затверджену Департаментом. 

 Заявлені спортсмени, які не вийшли на старт без поважної причини, від подальшої 

 участі у змаганнях відсторонюються або несуть стягнення відповідно до Правил

змагань. 

 ІV. ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ. 

 1.Відкритий зимовий чемпіонат міста серед ДЮСШ та с/к, юнаки 1999 р.н. та

молодше,

 дівчата 2001 р.н. та молодше. 

 Змагання особисто-командні. Склад команди – 8 спортсменів (4 дівчини,4 юнаки). 
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 Змагання проводяться за багатоборною системою. Особиста першість у багатоборстві 

 визначається за сумою очок набраних спортсменом на трьох дистанціях ( 100, 200 м.

 одним способом на вибір та 200 м. к/п – обов»язково, або 200,400 м. в/с та 200 м. к/п 

 – обов»язково), по таблиці оцінки результатів у плаванні. У випадку неучасті або 

 дискваліфікації на одній з дистанцій, особисте місце спортсмена у багатоборстві не

визначається. 

 Для командного заліку кожному спортсмену очки нараховуються за один вид

багатоборства.

 В естафетному плаванні кожна команда виставляє по одній естафеті на вид. В змішаній 

 естафеті беруть участь 2 дівчини та 2 юнаки. 

 Змагання проводяться без попередніх запливів. Найсильніші запливи проводяться

першими. 

 Для визначення першості серед команд ДЮСШ, с/к враховуються результати 6-ти
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кращих

 спортсменів команди ( 3-х дівчат та 3-х юнаків), за сумою очок, набраних у багатоборстві

 та естафетному плаванні. Естафети оцінюються з коефіцієнтом 2. 

 Естафета 4Х50 м. комбінована – змішана оцінюється за дистанцією 50 м. на спіні, жінки. 

 Спортсмени, які не увійшли до складу команд та спортсмени пливучі поза конкурсом

 допускаються до змагань за рішення Федерації плавання м.Києва
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Розминка 9.00,початок змагань 9.45

            
1-й день   2-й день   3-й день   

    

Естафета 4х50 м к/п - змішана   Естафета 4х50 в/с -дівчата , юнаки   Естафета 4х50 к/п - дівчата, 

 юнаки   

    

200 м. к/п - дівчата   200 м. брас - дівчата, юнаки   100 м. в/с - дівчата, юнаки   

    200 м. к/п - юнаки   200 м. бат - дівчата, юнаки   100м. брас - дівчата, юнаки   

    

  200 м. н/с- дівчата, юнаки   100 м. бат - дівчата, юнаки   

    

  200 м. в/с- дівчата, юнаки   100 м. н/с- дівчата, юнаки   

    

  

   400 м. в/с- дівчата, юнаки   

        

  

2.Відкритий зимовий чемпіонат міста серед ДЮСШ та с/к, юніори 1997 р.н. та молодше, юніорки 1999 р.н. та молодше.

Відкритий літній чемпіонат міста серед команд ДЮСШ та с/к , юніори 1997 р.н. та молодше, юніорки 1999 р.н. та молодше.

  

 Змагання особисто-командні. Склад команди – 4 спортсмена ( 4 юніорки або 4 юніора). 

 Для командного заліку кожний учасник має право стартувати в 3-х індивідуальних номерах 

програми та естафетах. У кожному номері програми може бути заявлена необмежена кількість 

спортсменів. 
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 Змагання проводяться без попередніх запливів. Найсильніші запливи проводяться першими. 

 Для визначення командної першості враховуються 10 кращих результатів спортсменів команди 

в індивідуальних номерах програми (при умові виконання в індивідуальних номерах програми ІІ 

розряду) та естафетному плаванні за таблицею результатів у плаванні. Естафети оцінюються з 

коефіцієнтом 2. 

 Спортсмени, які не увійшли до складу команд та спортсмени пливучі поза конкурсом 

допускаються до змагань за рішення Федерації плавання м.Києва

  

  

Розминка 9.00,початок змагань 9.45

            1-й день   2-й день   3-й день   

    100 м в/с, юніорки,юнаки   200 м в/с, юніорки,юнаки   50 м в/с, юніорки,юнаки   

    200 м брас, юніорки,юнаки   100 м. бат., юніорки,юнаки   100 м. брас, юніорки,юнаки.   

    200 м бат., юніорки,юнаки   400 м к/п, юніорки,юнаки   100 м н/с, юніорки,юнаки   

    Естафета 4х100 м в/с, юніорки,юнаки   200 м н/с, юніорки,юнаки   200 м к/п, юніорки,юнаки   

    800 м в/с, юніорки,юнаки   Естафета 4х100 м к/п, юніорки,юнаки   400 м в/с, юніорки,юнаки   

        

  

3. Відкритий зимовий чемпіонат міста. Відкриті міські змагання на призи Федерації плавання м.Києва

  

 Відкритий зимовий чемпіонат - змагання особисті. До змагань допускаються спортсмени не 

 нижче кваліфікації ІІІ розряду, інші спортсмени допускаються до змагань за рішенням Федерації плавання м.Києва. 

 Змагання проводяться без попередніх запливів. Найсильніші запливи проводяться першими.
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Розминка 9.00,початок змагань 9.45

            1-й день   2-й день   3-й день   

    50 м н/с, ж. ч.   200 м в/с, ж. ч.   50 м в/с, ж. ч.   

    100 м в/с, ж., ч.   50 м брас, ж. ч.   50 м. бат., ж. ч.   

    200 м брас,ж. ч.   100 м. бат., ж. ч.   100 м. брас, ж. ч.   

    200 м бат.,ж. ч.   400 м к/п, ж. ч.   100 м н/с, ж. ч.   

    800 м в/с, жінки   200 м н/с, ж. ч.   200 м к/п, ж. ч.   

    

  1500 м в/с, чол.   400 м в/с, ж. ч.   

        

  

4. Відкритий літній чемпіонат міста серед ДЮСШ та с/к, юнаки 1999 р.н. та молодше,

 дівчата 2001 р.н. та молодше.

  

 Змагання особисто-командні. Склад команди – 8 спортсменів ( 4 дівчини, 4 юнаки). Для командного з

 аліку кожний учасник має право стартувати у 3-х індивідуальних номерах програми та естафетах. 

 У кожному номері програми може бути заявлена необмежена кількість спортсменів. В естафетному 

 плаванні кожна команда виставляє по одній естафеті на вид.

 Змагання проводяться без попередніх запливів. Найсильніші запливи проводяться першими.

 Для визначення командної першості враховуються 18 кращих результатів спортсменів команди 

 ( 9 результатів у дівчат та 9 у юнаків) в індивідуальних номерах програми (при умові виконання в

 індивідуальних номерах програми ІІІ розряду) та естафетному плаванні за таблицею результатів у 

 плаванні. Естафети оцінюються з коефіцієнтом 2. 

 Спортсмени, які не увійшли до складу команд та спортсмени пливучі поза конкурсом допускаються 

 до змагань за рішення Федерації плавання м.Києва
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Розминка 9.00,початок змагань 9.45 

            1-й день   2-й день   3-й день   

    100 м в/с, д.,ю   200 м в/с, д.,ю   50 м в/с, д.,ю   

    200 м брас, д.,ю   100 м. бат., д.,ю   100 м. брас, д.,ю   

    200 м бат., д.,ю   400 м к/п, д.,ю   200 м к/п, д.,ю   

    100 м н/с, д.,ю   200 м н/с, д.,ю   400 м в/с, д.,ю   

    Естафета 4х100 м к/п, д.,ю   Естафета 4х100 м в/с, д.,ю   

  

    800 м в/с, д.,ю   

  

  

        

  

5. Відкритий чемпіонат міста, юніори 1996-97,1998-99 р.н. та молодше, юніорки 1998-99,2000-01 р.н. та молодше.

  

Змагання особисті. Змагання проводяться за багатоборною системою. Особиста 

 першість у багатоборстві визначається за сумою очок набраних спортсменом на трьох дистанціях 

 по таблиці оцінки результатів у плаванні (при умові виконання в індивідуальних номерах програми 

 для юніорів 1996-97 р.н., юніорок 1998-99 р.н. І розряду, юніорів 1998-99 р.н.,юніорок 2000-2001

 р.н. ІІ розряду). Спортсмени пливучі поза конкурсом допускаються до змагань за рішенням Федерації 

 плавання м.Києва. 

 Змагання проводяться без попередніх запливів. Найсильніші запливи проводяться першими. 

 - для спринтерів 50 м. – 100 м. – 200 м. в/с, брас, н/с, батерфляй; 

 - для стаєрів 200 м. – 400 м. – 800 м. юніорки./1500 м. юніори; 

 - для комплексистів 200 м. – 400 м. к/п – 100 м. за вибором. 

 У випадку неучасті або дискваліфікації на одній з дистанцій, особисте місце спортсмена у 

 багатоборстві не визначається 
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 Розминка 9.00,початок змагань 9.45 

            1-й день   2-й день   3-й день   

    50 м. н/с, юніори   50 м. бат., юніори   50 м. брас, юніорки   

    50 м. бат., юніорки   50 м. в/с., юніорки   50 м. в/с., юніори   

    50 м. брас, юніори   200 м. в/с., юніори   50 м. н/с, юніорки   

    200 м. н/с, юніорки   100 м. бат., юніорки   200 м. брас, юніори   

    200 м. бат., юніори   100 м. брас, юніори   200 м. в/с., юніорки   

    100 м. брас, юніорки   200 м. брас, юніорки   100 м. н/с., юніори   

    100 м. в/с., юніори   200 м. н/с., юніори   200 м. бат., юніорки   

    100 м. в/с., юніорки   100 м. н/с., юніорки   100 м. бат., юніори   

    400 м. к/п., юніорки   200 м. к/п., юніори   200 м. к/п., юніорки   

    400 м. в/с., юніори   400 м. в/с., юніорки   400 м. к/п., юніори   

    800 м. в/с., юніорки   

  1500 м. в/с., юніори   

        

  

6. Відкритий чемпіонат міста, юнаки 2001 р.н. та молодше, дівчата 2003 р.н. та молодше.

  

 Змагання особисто-командні. Склад команди 8 спортсменів (4дівчіни та 4 юнаки). Особиста першість виборюється на кожній дистанції, згідно з кращим часовим показником, окремо серед юнаків та дівчат. Командна першість визначається за найбільшою сумою очок (таблиця № 1), учасниками в індивідуальних номерах програми та естафетному плаванні (коефіцієнт 2). Кожен спортсмен для командного заліку має право стартувати у 2-х номерах програми і естафетах. 

 Змагання проводяться без попередніх запливів. Найсильніші запливи проводяться першими. Кожен спортсмен має право стартувати в 3-х індивідуальних номерах програми. 

 Розминка 9.00,початок змагань 9.45 

           1-й день   2-й день   

    200 в/с, д.,ю.   100 м в/с, д.,ю.   

    100 м. брас, д.,ю.   50 м. брас, д.,ю.   

    100 м н/с, д.,ю.   50 м н/с, д.,ю.   

    50 м в/с, д.,ю.   100 м. бат., д.,ю.   
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    50 м. бат., д.,ю.   400 в/с, д.,ю.   

    8х50 в/с (змішана 4м+4д)   200 к/п, д.,ю.   

    

  8х50 к/п (змішана 4м+4д)   

    

  

  

    

  

  

     Таблиця № 1   

  

    1 місце   11 очок   

    2 місце   9   

    3 місце   7   

    4 місце   5   

    5 місце   4   

    6 місце   3   

    7 місце   2   

    8 місце   1   

        

7. Відкриті міські змагання на призи "Золоті Рибки" та "Різдвяні старти" (відбіркові та фінали,

  

 за окремим положенням)

  

  

V .БЕЗПЕКА ТА ПІДГОТОВКА МІСЦЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
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У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. № 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 забезпечення місць безпеки під час проведення змагань

  

 здійснює робоча комісія під керівництвом головного судді змагань.

    

  

V І. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

  

Спортсмени, що посіли на змаганнях І, ІІ, та ІІІ місця нагороджуються дипломами та медалями.
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 Спортсмени, що посіли І місця в індивідуальних номерах програми та естафетному плаванні призами

  

 (на відкритому зимовому чемпіонаті міста та відкритих міських змаганнях на призи Федерації плавання

  

 м.Києва при умові виконання нормативу МС України).

  

 Спортсмени, що показали високі спортивні результати (таблиці № 2, №3) нагороджують спеціальними

  

 призами від с/к «Аква-стар».

 Таблиця № 2

          

Дистанція (басейн 25 м.)   Відкритий зимовий чемпіонат міста серед ДЮСШ та с/к, юнаки 1999 р.н. та молодше, дівчата 2001 р.н. та молодше.

 5-7.02.2013р.   Відкритий зимовий чемпіонат міста серед команд ДЮСШ та с/к, юніори 1997 р.н. та молодше, юніорки 1999 р.н. та молодше.
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 12-14.02.2013р.   Відкриті міські змагання на призи Федерації плавання м.Києва

 15-17.10.2013р.   

    

  дівчата   юнаки   юніорки   юніори

 жінки

 чоловіки

 

    

50 м вільний стиль   -   -   0.27.20

 0.23.80

 0.25.83

 0.22.51
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100 м вільний стиль   01.02.20   0.55.40   0.58.50

 0.52.20

 0.56.56

 0.50.10

 

    200 м вільний стиль   2.15.30   02.02.50   02.05.20

 1.54.31

 2.00.93

 1.49.91

 

    400 м вільний стиль   4.44.00   4.18.10   4.29.58

 04.03.75

 4.13.23

 3.53.29

 

    800 м вільний стиль   -   -   9.20.00

 8.31.50

 8.44.34

 -

 

    1500 м вільний стиль   -   -   -

 -

 -

 15.20.20

 

    

50 м брас   -   -   -

 -
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 0.32.31

 0.28.35

 

    100 м брас   1.17.60   01.08.90   1.15.26

 01.04.48

 01.10.31

 01.02.00

 

    200 м брас   2.45.40   2.29.80   2.39.50

 2.20.62

 2.29.20

 02.12.00

 

    

50 м батерфляй   -   -   -

 -

 0.26.52

 0.23.86

 

    100 м батерфляй   01.08.00   1.00.00   01.04.50

 0.57.00

 01.01.00

 0.53.69

 

    200 м батерфляй   2.28.40   02.12.80   2.20.40

 02.05.80

 2.16.00

 2.00.62

 

    

50 м на спині   -   -   -

 -
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 0.29.28

 0.26.08

 

    

100 м на спині   01.09.30   1.00.40   01.02.76

 0.58.10

 01.02.45

 0.55.99

 

    200 м на спині   2.29.50   02.12.20   2.15.03

 02.04.79

 02.12.00

 2.00.80

 

    

200 м к/п   2.32.00   2.16.50   2.24.40

 02.09.00

 2.15.13

 02.02.21

 

    400 м к/п   -   -   5.14.00

 4.34.80

 4.47.00

 4.20.80

 

              

Таблиця № 3                   

    

Дистанція (басейн 50 м.)   Відкритий зимовий чемпіонат міста 26-28.02.2013р., Відкриті міські змагання на призи Федерації 23-25.04.2013 р.   Відкритий літній чемпіонат міста серед ДЮСШ та с/к, юнаки 1999 р.н. та молодше, дівчата 2001 р.н. та молодше. 14-16.05.2013 р.   Відкритий літній чемпіонат міста серед команд ДЮСШ та с/к , юніори 1997 р.н. та молодше, юніорки 1999 р.н. та молодше. 3-5.06.2013 р.

 Відкритий чемпіонат міста, юніори 1996-97,1998-99 р.н. та молодше, юніорки 1998-99,2000-01 р.н. та молодше. 
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 5-7.11.2013 р.   

    

  жінки   чоловіки   дівчата   юнаки

 юніорки

 юніори

 юніорки

 юніори

 

    

50 м вільний стиль   0.25.83   0.22.51   0.28.60

 0.25.50

 0.27.50
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 0.24.00

 0.27.41

 0.28.40   0.23.65

 0.24.18   

    100 м вільний стиль   0.56.56   0.50.67   01.03.60

 0.57.00

 01.01.17

 0.53.23

 0.58.20

 1.00.60   0.51.80

 0.52.40   

    200 м вільний стиль   02.01.93   1.50.91   2.17.80

 02.04.50

 02.09.00

 1.56.00

 2.07.00

 2.11.30   1.54.22

 1.56.12   

    400 м вільний стиль   4.15.23   3.55.29   4.49.20

 4.24.00

 4.32.00
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 04.10.00

 4.29.30

 4.35.20   4.05.59

 4.15.25   

    800 м вільний стиль   8.44.34   -   9.52.40

 09.11.00

 9.21.40

 8.43.00

 9.16.50

 9.25.00   -   

    1500 м вільний стиль   -   15.30.20   -

 -

 -

 -

 -

 16.20.00

 17.00.00   

    50 м брас   0.32.31   0.28.35   -

 -

 -

 -
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 0.32.62

 0.33.90   0.29.10

 0.30.80   

    100 м брас   01.10.31   01.02.00   1.19.00

 01.10.90

 01.12.08

 01.05.20

 1.10.08

 1.17.00   1.03.95

 1.06.01   

    200 м брас   2.29.20   2.13.46   2.50.10

 2.34.00

 2.37.40

 2.24.00

 2.33.53

 2.45.00   2.23.00

 2.30.32   

    50 м батерфляй   0.26.52   0.23.86   -

 -
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 0.29.00

 0.29.80   0.25.40

 0.26.30   

    100 м батерфляй   01.01.00   0.54.19   01.08.50

 1.00.80

 01.05.50

 0.57.50

 1.04.50

 1.05.50   0.56.50

 0.58.00   

    200 м батерфляй   2.17.00   2.00.62   2.31.10

 2.16.00

 2.28.50

 02.07.87

 2.24.00

 2.25.00   2.07.00

 2.11.00   

    50 м на спині   0.29.28   0.26.08   -

 -

 -

 -
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 0.29.90

 0.30.89   0.27.70

 0.28.10   

    100 м на спині   01.02.45   0.55.99   01.10.80

 01.03.30

 01.06.67

 0.59.60

 1.04.00

 1.05.74   0.59.00

 1.01.00   

    200 м на спині   02.12.48   2.00.80   2.32.60

 2.17.20

 2.23.25

 02.10.65

 2.23.25

 2.25.00   2.08.77

 2.15.00   

    200 м к/п   2.16.13   02.03.21   2.35.00

 2.20.10

 2.27.00

 02.10.35
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 2.24.12

 2.27.00   2.08.85

 2.14.30   

    400 м к/п   4.49.00   4.25.80   5.25.90

 4.58.00

 5.15.35

 4.35.00

 5.08.90

 5.19.00   4.32.00

 4.44.63   

        

V ІІ. УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ ЗМАГАНЬ ТА 

МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСНИКІВ 

 Департамент несе витрати по оренді місць проведення змагань. 

 Витрати по оплаті роботи суддівської колегії, придбанні призів, дипломів, медалей, харчування, розміщення та проїзд запрошених

  

 для участі в змаганнях в м. Києві спортсменів з різних міст України, закордонних спортсменів за рахунок Федерації плавання м.Києва. 
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 Спеціальні призи за високі спортивні результати - за рахунок с/к «Аква-стар». 

V ІІІ. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТЬ У ЗМАГАННЯХ

  

  

 За 7 днів до початку змагань організації, що беруть участь , мають підтвердити свою участь та кількісний склад команди.

  

 Технічні заявки команд або окремих спортсменів за 7 днів до початку змагань надсилаються електронною п

  

оштою на Kivswim @ ukr . net . УВАГА !!!!!!! Заявки на участь у змаганнях (Ф.І.) повинні бути зроблені у алфавітному порядку 
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 Поіменні заявки за встановленою формою  ( додаток  № 1) , зі змінами та доповненнями, засвідчені лікарем, щодо 

  

допуску спортсменів, подаються до мандатної та суддівської колегії за 36 годин до початку змагань з адресою

  

 вул.Бастіонна,7 (бас.ШВСМ м.Києва).

  

 Якщо технічні заявки або поіменні заявки не отримані вчасно, команди чи окремі спортсмени до змагань не 

  

допускаються або несуть стягнення відповідно до Правил змагань з плавання.

          

додаток № 1   

    ІМЕННА ЗАЯВКА   
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    На участь у______________________(строки)   

     команди________________________   

    

                  

    

№   П.І. спортсмена   Рік

 нар-ня   Роз-

 ряд   Номер програми (стиль, дистанція)   Заявочний результат   У команді чи особисто

 П.І. тренер

 Підпис та печатка лікаря про допуск до змагань
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