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  123    Р Е Г Л А М Е Н Т  

 про проведення відкритого чемпіонату Київської області
 з плавання серед юніорів 

  

  

1.Мета і завдання. 
 --- популяризація плавання.  
 --- підвищення рівня спортивної майстерності плавців.  
 --- виконання розрядних нормативів.  
 --- відбір спортсменів до складу збірних команд ДЮСШ для участі у чемпіонаті України у
 м. Харкові 26 – 29.02.16 р.
 --- підведення підсумків роботи серед ДЮСШ

2. Організація та проведення змагань.

 Загальне керівництво змаганнями здійснює Управління молоді та спорту Київської ОДА.
Проведення змагань покладається на головну суддівську колегію, затверджену
Управлінням молоді та спорту Київської ОДА. 
 Підготовка басейну покладається на дирекцію ФОЗ «Купава». 
Змагання проводяться відповідно до правил міжнародної федерації плавання (FINA).
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Стартовые протоколы Чемпионата Киевской области февраль 2016 &nbsp;1 ДЕНЬ

  

Стартовые протоколы Чемпионтаа Киевской области февраль 2016 &nbsp;2 ДЕНЬ

  

Результаты Чемпионата Киевской области феварль 2016 Бровары

  

  

3. Учасники змагань.

 У змаганнях беруть участь юніори 2000 -2001 р.н., юніорки 2002 -2003 р.н. які мають
підготовку не нижче 2 спортивного розряду та допущені лікарем. 
 Учасники молодших вікових категорій допускаються до участі у змаганнях тільки у
складі збірних команд ДЮСШ. 
 Спортсмени старших вікових категорій до участі у змаганнях НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ !!!

4. Умови проведення , характер заходу.

  

 Відкритий чемпіонат Київської області серед юніорів проводиться з 05 по 06 лютого
2016 року в басейні “ Купава “ / 50 м. / м.Бровари.  
 День приїзду 05 лютого до 12.00 

  

Змагання особисто-командні. До змагань допускаються дівчата 2002 – 2003 рр.н. та
юнаки 2000 – 2001 рр.н. і молодші.
 У змаганнях беруть участь команди ДЮСШ, СДЮСШ, спортивних клубів, що заявлені і
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відряджені міськими та районими відділами спорту.
 До загань допускаються спортсмени з інших регіонів України.
 Склад команди (спортсменів і тренерів) необмежений.
 Кожен спортсмен для командного заліку має право стартувати у 4-х номерах програми. 
 У кожному номері програми може бути заявлена необмежена кількість спортсменів.
 Змагання проводяться без попередніх запливів. 
 Командна першість серед ДЮСШ, СДЮСШ, спортклубів визначаються за більшою
кількістю перших, другіх, третіх і т.д. місць до8-го включно.

  

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ

                   1-й день   2-й день   
    Розминка 14.00   Розминка 9.00   
    Старт 15.00   Старт 10.00   
    (дів.,юн.,)   (дів.,юн.,)   
    50 м вільний стиль   50 м батерфляй   
    50 м брас   50 м на спині   
    100 м батерфляй   100 м вільний стиль   
    100 м на спині   100 м брас   
    200 м вільний стиль   200 м батерфляй   
    200 м брас   200 на спині   
    400 м комплексне плавання  200 м к/ плавання   
    800 м дів.   400 м в/стиль   
    1500 м юн.   
  
    
  
  
      

        

6. Визначення переможців та нагородження. 

  

 Змагання особисто-командні. 
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 Спортсмени, що посіли 1-3 місця нагороджуються грамотами та медалями. В командному
заліку команди, що посіли 1-3 місця нагороджуються грамотами. 

7.Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників 

  

 На відкритому чемпіонаті Київської області з плавання серед юніорів спортсмени,
тренери відряджаються за кошти організацій, які направляють команди на змагання
(добові в дорозі, проїзд, харчування, розміщення). 
 Управління молоді та спорту Київської ОДА забезпечує оренду спортивних споруд,
оплату суддівської колегії, оплату друкованої продукції та інше, придбання грамот
(дипломів) та медалей. 
 До змагань допускаються команди, що підтвердили участь до 31.01.16 р. 
 Це положення складено відповідно до статті 45 Закону України «Про фізичну культуру і
спорт» та наказу Міністерства України у справах сім ї, молоді та спорту від 06.08.2010 р.
№ 2659. 
 Цей регламент є офіційним викликом на змагання. 

8. Безпека та підготовка місць проведення змагань

  

 Згідно з постановою 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. 
 Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що може стати причиною виникнення
надзвичайних обставин під час проведення Змагань, тягне за собою відповідальність,
передбачену законодавством України. 

  

9. Медичне забезпечення змагань 
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 У відповідності до «Положення про медичне забезпечення спортивно-масових заходів»,
що затверджено наказом Міністерства охорони здоров»я України від 27.10.2008 № 614
до медичного забезпечення спортивно-масових заходів залучаються кваліфіковані
медичні працівники. 

10. Заявки. 

  

 За 5 днів до початку змагань організації, що беруть участь, мають підтвердити свою
участь і кількісний склад команди. 
 Технічні заявки команд або окремих спортсменів за 5 днів до початку змагань
надсилаються на 
 Електронну пошту lorbreus @ mail . ru
 Після того, як технічні заявки надіслані, зміни та доповнення НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ. 
  В день приїзду команд до мандатної комісії подаються іменні та технічні заявки команд
або окремих спортсменів, засвідченні управлінням (відділами) фізичної культури та
відповідними медичними установами. 
  Тел. для довідки 0972378550 Ларін Д.М.

  

Бланк заявки для участия &nbsp;

  

 Дане положення є офіційним викликом на змагання. 
 ОРГКОМІТЕТ

  

 5 / 6

mailto:lorbreus@mail.ru
mailto:lorbreus@mail.ru
mailto:lorbreus@mail.ru
mailto:lorbreus@mail.ru
mailto:lorbreus@mail.ru
https://drive.google.com/open?id=0B1S2Wc2BomGuMjhfaTk0YkJ5Mnc
https://drive.google.com/open?id=0B1S2Wc2BomGuMjhfaTk0YkJ5Mnc


РЕГЛАМЕНТ  про проведення відкритого чемпіонату Київської області  з плавання  серед юніорів   

Автор: Administrator
26.01.2016 19:21 - Обновлено 06.02.2016 21:34

    

 6 / 6


