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  222      Регламент Проведення відкритого чемпіонату м. Києва, чемпіонату м. Києва
серед молоді з плавання 
та V Спортивних ігор школярів Київа 01-02 березня 2016 року у м.Києві басейн «ППС» 

І. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ЗМАГАНЬ 

- 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, міжнародних змаганнях, чемпіонату

Європи та чемпіонату Європи серед юніорів, V Спортивних ігор школярів України. 
. 

ІІ.СТРОКИ І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

               
Назва   строки   місце   Організації, учасники

 

    

Відкритий чемпіонат м. Києва, чемпіонат м.Києва серед молоді (дівчата 2000-2001 р.н., юнаки 1998-1999 р.н.), V Спортивні ігри школярів м.Києва 1999 р.н. та молодше  1-2 марта 2016

  Бассейн «ППС» 50м   ДЮСШ, С/К, 

 ШВСМ, РВУФК   
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          Стартовые протоколы открытого чемпионата Киева 1 - 2 марта 2016   

  Результаты&nbsp;Чемпионата Киева по плаванию 1-2 марта   

  

Уважаемые тренеры по плаванию, пожалуйста, проверьте внесены ли ваши спортсмены

и все ли правильно. соревнования 1-2 марта чемпионат Киева.
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https://drive.google.com/file/d/0B1S2Wc2BomGuSml1ZmhnS0Q4eGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1S2Wc2BomGuOS1fdFBJcFJxeVk/view?usp=sharing
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https://app.box.com/s/oaff2dizl1xxfqrt4kkdx642oelhfi2l
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https://app.box.com/s/oaff2dizl1xxfqrt4kkdx642oelhfi2l
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    Власник спортивної споруди не менш, ніж за 4 години до початку змагань,

зобов’язаний подати до робочої комісії акт про готовність споруди до проведення

змагань.

 Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стали причиною виникнення

надзвичайних обставин під час проведення змагань, тягне за собою відповідальність,

передбачену законодавством України.     Додаток №1 (скачать)   
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https://drive.google.com/file/d/0B1S2Wc2BomGuN3dVVnNlYlRraWM/view?usp=sharing
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    Додаток №2

До Регламенту проведення відкритого чемпіонату м. Києва, чемпіонату м. Києва серед

молоді з плавання та V Спортивних ігор школярів м. Києва 01-02 березня 2016 року у м.

Києві басейн «ППС»

Технічна заявка

Технічна заявка формується за допомогою програми Entry editor. Програмне
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забезпечення та файл-запрошення для 

регістрації спортсменів можна скачати за посиланням 

http://swimkiev.at.ua/news/programma_dlja_oformlenija_zajavki_na_sorevnovanija/2016-02-

13-70

або отримати електроною поштою, відправивши запит з темою «запит 1-2 березня» на

адресу kswim@ukr.net
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Додаток №3 (скачать)
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https://drive.google.com/file/d/0B1S2Wc2BomGuNnRrcmY4S3BfaDg/view?usp=sharing

