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Р Е Г Л А М Е Н Т

  

про проведення відкритого чемпіонату міста Києва з плавання серед юніорів 1999-2000,
юнаків 2001-2002 р.н. і молодше
 та юніорок 2001-2002, дівчат 2003-2004 р.н. і молодше в 2015 році

  

І. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ЗМАГАНЬ
 Метою відкритого чемпіонату міста Києва з плавання серед юніорів 1999-2000, юнаків
2001-2002 р.н. і молодше та юніорок 2001-2002, дівчат 2003-2004 р.н. і молодше є :
 - активізація учбово-тренувальної роботи спортивних організацій міста;
 - подальша пропаганда та розвиток 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.

  

Результаты открытого чемпионата города Киева по плаванию   

  

Стартовый протокол открытого чемпионата Киева по плаванию ДЕНЬ 1

  

Стартовый протокол открытого чемпионата Киева по плаванию ДЕНЬ 2

  

  

ІІ. СТРОКИ І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
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           Назва   строки   місце   Організації,учасники
 
    

Відкритий чемпіонат міста Києва з плавання, юніори 1999-2000, юнаки 2001-2002 р.н. і молодше та юніорки 2001-2002, дівчата 2003-2004 р.н. і молодше  з 17 по 18 травня   Басейн «Палац підводного спорту»  ДЮСШ,С/К,ШВСМ,РВУФК
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ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЬ

  

Загальне керівництво організацією та проведенням змагань здійснюється
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Департаментом освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації) в подальшому «Департамент».

 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.
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IV. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ

  

До участі у змаганнях допускаються спортсмени, вихованці ДЮСШ, С/К, ШВСМ, РВУФК
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за спортивною підготовкою не нижче кваліфікації ІІІ розряду, інші спортсмени

допускаються до змагань за рішенням Федерації плавання м. Києва.

  

V. ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ.
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Відкритий чемпіонат міста Києва з плавання серед юніорів 1999-2000, юнаків

2001-2002 р.н. і молодше та юніорок 2001-2002, дівчат 2003-2004 р.н. і молодше.

 Змагання особисті.

 Змагання проводяться без попередніх запливів. Найсильніші запливи проводяться

першими.
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1 день змагань Розминка з 15.00, початок о 15.45

2 день змагань Розминка з 9.00, початок змагань о 9.45
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1 день змагань   2 день змагань   
    50 батерфляй   50 м в/с   
    50 брас   50 н/с   
    100 м в/с   100 м батерфляй   
    200 м батерфляй   200 м в/с   
    200 м брас   200 м н/с   
    100 м н/с   100 м брас   
    200 м к/п   400 м к/п   
    400 м в/с   800 м в/с   
      
      

VІ. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
 Спортсмени, які посіли на змаганнях І, ІІ, та ІІІ місця серед юніорів 1999-2000, юнаків
2001-2002 р.н. і молодше та юніорок 2001-2002, дівчат 2003-2004 р.н. і молодше
нагороджуються дипломами та медалями.

  

  

VІІ. БЕЗПЕКА ТА ПІДГОТОВКА МІСЦЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

  

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
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проведення змагань здійснює робоча комісія під керівництвом головного судді змагань.

    

  

VІІІ. УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ ЗМАГАНЬ ТА МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
УЧАСНИКІВ 

  

  

Всі витрати на оплату проведення змагань: оплата роботи суддівської колегії, придбанні
призів, дипломів, медалей, та витрати по оренді місяця проведення – за рахунок
Федерації плавання м. Києва. Витрати на участь іногородніх учасників змагань – проїзд,
проживання та харчування за рахунок організації, яка відряджає.

  

ІХ. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТЬ У ЗМАГАННЯХ

  

  

За 10 днів до початку змагань організації, що беруть участь в заході, мають підтвердити
свою участь, кількісний склад команди та надати технічні заявки команд або окремих
спортсменів на електронну пошту nissan . com @ bk . ru УВАГА !!!!!!! Заявки на участь
в змаганнях (П.І.) повинні бути зроблені в алфавітному порядку
 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
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змагань з плавання.

  
  

  

    

  

Додаток № 1

  

ІМЕННА ЗАЯВКА

  

На участь у відкритому чемпіонаті міста Києва з плавання серед юніорів 1999-2000,
юнаків 2001-2002 р.н. і молодше та юніорок 2001-2002, дівчат 2003-2004 р.н. і молодше
(строки)

  

команди________________________
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№   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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