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ВІДКРИТИЙ ЗИМОВИЙ ЧЕМПІОНАТ м.КИЄВА

  

 ТА ЗИМОВИЙ ЧЕМПІОНАТ м.КИЄВА З ПЛАВАННЯ

  

 СЕРЕД ЮНАЦЬКИХ КОМАНД ДЮСШ ТА С/К 

  

 (ЮНАКИ 1996 р.н. І МОЛОДШЕ ТА ДІВЧАТА 1998 р.н. І МОЛОДШЕ

  

  

14-16.02.2012 року бас. «ППС» 50 м. Ленінградська площа

  

Розминка 09.15 вул. Сергієнка 2/3                 Старт 10.00 Ленінградська площа

  

Выложены стартовые протоколы

  

Відкритий зимовий чемпіонат - змагання особисті. Зимовий чемпіонат міста серед
команд ДЮСШ та С/К - змагання особисто-командні. До змагань допускаються

 дівчата 1998 р.н. і молодше та юнаки 1996 р.н. і молодше у складі збірних команд
 ДЮСШ та С/К міста.
 Склад команди – 4 спортсмена ( 4 дівчини або 4 юнаки). 

      

 Для командного заліку кожний учасник має право стартувати в 3-х індивідуальних 
 номерах програми та естафетах. У кожному номері програми може бути заявлена 

 1 / 5

index.php/2012/swimming-kiev-feb-2012-otkryt-chemp/swimming-kiev-feb-2012-otkryt-chemp-start.html


Программа соревнований открытый зимний чемпионат города Киева

Автор: Administrator
06.02.2012 11:09 - Обновлено 24.02.2012 13:22

 необмежена кількість спортсменів.
 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

  

  

Найсильніші запливи проводяться першими.

                  

1-й день, 10.00

  

2-й день, 10.00

  

3-й день, 10.00

  
    

50 м н/с, ж. ч. 

  

200 м в/с, д.,ю., ж. ч.

  

50 м в/с, д.,ю., ж. ч.

  
    

100 м в/с, д.,ю., ж., ч.
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50 м брас, ж. ч.

  

50 м. бат. ж. ч.

  
    

200 м брас, д.,ю., ж. ч.

  

100 м. бат., д.,ю., ж. ч.

  

100 м. брас, д.,ю., ж. ч.

  
    

200 м бат., д.,ю., ж. ч.

  

400 м к/п, д.,ю., ж. ч.

  

100 м н/с, д.,ю., ж. ч.

  
    

Естафета 4х100 м в/с, д.,ю

  

200 м н/с, д.,ю., ж. ч.

  

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

  

Естафета 4х100 м к/п, д.,ю

  

400 м в/с, д.,ю., ж. ч.

  
    

 

  

1500 м в/с, чол.

  

 

  
         

Спортсмени, що посіли на змаганнях І, ІІ, та ІІІ місця в індивідуальних номерах програми
на відкритому зимовому чемпіонаті міста та зимовому чемпіонаті міста серед ДЮСШ та

СК
нагороджуються дипломами та медалями.

  

Спортсмени, що посіли І місця в індивідуальних номерах програми та естафетному
 плаванні - призами.

  

Заявки на участь у змаганнях, засвічені лікарем подаються до 9 лютого 2012 року до Го
ловного

управління по фізичній культурі та спорту м.Києва.
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Тел. 278-22-89, факс 278-37-82., електронною поштою Kivswim@ukr.net

  

УВАГА !!!!!!! Заявки на участь у змаганнях (Ф.І.) повинні бути зроблені у алфавітному по
рядку

  

Стартові та підсумкові протоколи змагань можна побачити на Сайті присвяченому
плаванню України (swiming.kiev.ua swimming.in.ua)

  

  //     
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