
Нафтуся 2015

Автор: Administrator
21.10.2015 08:02 - Обновлено 26.01.2016 19:31

  

        

  

Положення про проведення 

  

Всеукраїнського юнацького турніру з плавання 

  

"НАФТУСЯ - 2015"
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Стартовые протоколы День 1

  

Стартовые протоколы День 2

  

Результаты соревнований НАФТУСЯ - 2015

  

  

І. Мета та завдання

  

 популяризація плавання серед учнів м. Трускавця;
 підвищення майстерності юних плавців;
 налагодження дружніх стосунків та співпраця з іншими ДЮСШ України.

  

 ІІ. Місце і терміни проведення змагань

  

Змагання проводяться у м. Трускавець, у плавальному басейні (25 м.)
спортивно-оздоровчого комплексу ДЮСК «СПОРТОВЕЦЬ» (Львівська обл., м.
Трускавець, вул. Данилишиних, 11) 05-07
листопада 2015 р. 
05 листопада: день приїзду команд, мандатна комісія, 16.00 год. - засідання суддівської

колегії,
06 листопада: відкриття змагань - 13.00 год., розминка – 13.30 год., старти – 14.00
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год., 
07 листопада: розминка – 10.00 год., старти – 10.30 год.

  

III. Керівництво та учасники змагань

  

Загальне керівництво змаганнями здійснює відділ освіти Трускавецької міської ради та
Львівська обласна федерація морських багатоборств та акватлону (ЛОФМБТА).
Безпосереднє проведення змагань покладається на суддівську бригаду, призначену
Трускавецьким ДЮСК «СПОРТОВЕЦЬ». 
Головний суддя – Смеречинський Богдан Васильович 
Головний секретар – Жгута Андрій Романович 0935339111, 0960014569
В змаганнях приймають участь учні 2003 - 2004 р.н. та 2005 р.н. і мол. команд ДЮСШ,

СДЮШОР, спортивних клубів та спортивних товариств України та ближнього зарубіжжя.

Склади команди: необмежений. 

  

IV. Умови проведення та програма змагань

  

Змагання особисті. Кожен учасник має право приймати участь у 3-х видах програми.
Стартовий внесок – 50 грн на одного учасника. Внески зараховуються на рахунок

ЛОФМБТА .
Учні Трускавецького ДЮСК «СПОРТОВЕЦЬ» та члени ЛОФМБТА стартові внески не

сплачують
Програма змагань: 2003 -2004 р.н. – 50, 100 м в/с, 50,100 м брас, 50,100 м н/с, 50, 100 м

бат., 200 м к/п. 2005 р.н. і мол. – 50 м в/с, 50 м брас,
50 м н/с, 50 бат., 100 м к/п. Переможці визначаються серед кожної вікової групи окремо
серед юнаків та дівчат.
        

         06 листопада 2015 року   07 листопада 2015 року   
    50 м. в/с – дівчата, юнаки  100 м. – комплексне плавання – дівчата, юнаки  
    50 м. брас – дівчата, юнаки  100 м. в/с – дівчата, юнаки  
    50 м. на спині – дівчата, юнаки  100 м. брас – дівчата, юнаки  
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    50 м. батерфляй – дівчата, юнаки  100 м. на спині – дівчата, юнаки  
    200 м. – комплексне плавання – дівчата, юнаки  100 м. батерфляй – дівчата, юнаки  
      

    
V. Нагородження

  

Учасники, які посіли у І, II, III місця в індивідуальних номерах програми нагороджуються
медалями та грамотами.

  

VII. Фінансування змагань

  

Витрати на проведення змагань (оплата суддівства, медичне забезпечення і т.д.) за
рахунок коштів спонсорів та ДЮСК «СПОРТОВЕЦЬ», придбання грамот і медалей - за
рахунок коштів Львівської обласної федерації морських багатоборств та акватлону. Всі
інші витрати: проїзд, проживання, харчування, що пов’язані з іногородніми командами за
рахунок організацій, які відряджають.

  

VIIІ. Технічна інформація

  

Змагання проводяться згідно стартових протоколів. Технічні заявки (зразок додається)
необхідно надіслати до 31 жовтня на електронну адресу andreyzhguta @ gmail . com . 
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Після 01.11.15 р. зміни у комплектації команд не приймаються.

Дане положення є офіційним викликом на змагання.

www.sportovets.com.ua

Технічна заявка&nbsp;
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