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РЕГЛАМЕНТ

  

Змагань І-го етапу «Ліги плавання України» серед дівчат

  

2006 р.н. і молодших та юнаків 2005 р.н. і молодших

  

1. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ:

  

- популяризація плавання;

  

- підвищення рівня спортивної майстерності плавців;

  

- визначення кращих пловців серед спортсменів віком до 12 років.

  

2. ТЕРМІН І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ.

  

Змагання проводяться 18 – 19 лютого 2017 року за адресою:

  

м. Кременчук (Полтавська область), вулиця Свіштовська, 3,

  

басейн КСС ПАО «Укртатнафта» - 25 метрів.
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День приїзду – 17 лютого 2017 року.

  

18.02.17 р. вечірня частина: розминка о 13-00, початок змагань о 14-00.

  

19.02.17 р. ранкова частина: розминка о 09-00, початок змагань о 10-00.

  

19.02.17 р. вечірня частина: розминка о 14-00, початок змагань о 15-00.

  

До участі у змаганнях допускаються спортсмени наступних вікових груп:

  

 дівчата 2006 року народження і молодші.

  

 юнаки 2005 року народження і молодші.

  

  

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ.

  

Організовує змагання ГО «Ліга плавання України». Проведення змагань

  

доручається головній суддівській колегії, затвердженій ГО «Ліга плавання

  

України». Змагання проводяться відповідно до правил Міжнародної федерації
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плавання (FINA).

  

4. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ.

  

До участі у змаганнях допускаються вихованці ДЮСШ, СДЮШОР, груп

  

здоров’я, фітнес центрів, спортивних клубів та інші спортсмени, які вміють

  

плавати та мають медичний допуск (довідку) для відвідування плавального

  

басейну.

  

Змагання проводяться серед спортсменів наступних вікових груп:

  

 дівчата: 2006 р.н., 2007 р.н., 2008 р.н., 2009 р.н. і молодші.

  

 юнаки: 2005 р.н., 2006 р.н., 2007 р.н., 2008 р.н. і молодші.

  

Вік учасників визначається фактичним роком народження.

  

5. ХАРАКТЕР ЗМАГАНЬ.
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Змагання особисто-командні.

  

Склад команди – необмежений. Кожен спортсмен для командного заліку

  

має право стартувати в необмеженій кількості номерів програми.

  

В естафетному плаванні кожна команда може заявити по 2 естафети

  

згідно з віковими категоріями: І естафета (2 дівчини 2006, 2007 р.н. та 2

  

хлопці 2005, 2006 р.н.), ІІ естафета (2 дівчини 2008, 2009 р.н. та 2 хлопці

  

2007, 2008 р.н.).

  

Види багатоборства: (місце зайняте у багатоборстві не враховується у

  

командний залік. Переможці багатоборства визначаються сумою очок за

  

таблицєю FINA)

  

 50 + 100 + 200 м вільний стиль, на спині, брас, батерфляй;

  

 100 + 200 + 400 м вільний стиль;
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 50 + 100 м батерфляй + 200 м комплексне плавання;

  

 50 + 100 м батерфляй + 100 м комплексне плавання.

  

Змагання проводяться без попередніх запливів. Найсильніші запливи

  

проводяться останніми.

  

  

6. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ:

  

                                           18.02.2017 р.               19.02.2017 р.               19.02.2017 р.
         
                        розминка о 13-00 старт о 14-00              розминка о 09-00 старт о 10-00              розминка о 14-00 старт о 15-00
         
                        200 м на спині               д,ю               400 м в.с.
             д,ю
             100 м на спині
             д,ю
         
                        200 м батерфляй               д,ю               50 м на спині
             д,ю
             100 м батерфляй
             д,ю
         
                        200 м брас               д,ю               50 м батерфляй
             д,ю
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             100 м брас
             д,ю
         
                        200 м в.с.               д,ю               50 м брас
             д,ю
             100 м в.с.
             д,ю
         
                                                    50 м в.с.               д,ю          
    100 м комп. плав.
             д,ю
         
                                                    200 м комп. плав.               д,ю          
    Естафета 4 х 50 м в.с. мікс. (2д.+2ю.)
             мікс
         
                                                    Естафета 4 х 50 м к.п. (2д.+2ю.)              мікс          
         
        
         
          

  

  

7. МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  

У відповідності до «Положення про медичне забезпечення спортивно-

  

масових заходів», що затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я
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України від 27.10.2008 № 614 до медичного забезпечення спортивно-масових

  

заходів залучаються кваліфіковані медичні працівники.

  

8. БЕЗПЕКА ПРИ ПРОВЕДЕНІ 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,

 7 / 16



РЕГЛАМЕНТ Змагань І-го етапу «Ліги плавання України»

Автор: Administrator
13.01.2017 13:25 - Обновлено 13.01.2017 13:40

  

тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством України.

  

Під час проведення змагань категорично забороняється:

  

- бігати по бортику басейна та у душових кімнатах;

  

- входити у воду стрибком зі сторони мілкої частині басейна;

  

- під час розминки входити у воду, зі стартової сторони басейну,

  

стрибком головою вперед (крім першої доріжки);

  

- під час розминки рухатися, по першій доріжці, в сторону стартового

  

плота;

  

- починати розминку без нагляду тренера, батьків або офіційного

  

представника команди;
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- вести себе у спосіб заборонений чиним законодавством України.

  

9. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ, НАГОРОДЖЕННЯ.

  

Спортсмени, що посіли I, II, III місця у кожному виді програми в кожній

  

віковій групі та естафетному плаванні нагороджуються медалями та

  

пам’ятними стрічками.

  

Переможці кожного виду програми у кожній віковій групі

  

нагороджуються грошовим призом у сумі 100 грн.

  

Спортсмени, що посіли 4-8 місце нагороджуються пам’ятними стрічками.

  

Спортсмени, що посіли І місця у багатоборстві (за таблицею очок FINA)

  

нагороджуються цінними призами.
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Команди, що посіли І – ІІІ місця відповідно до таблиці очок отримають

  

командний кубок.

  

Система нарахування очок для командного заліку:

  

                                      Індивідуальні номери програми          
                        1 місце               2 місце               3 місце
             4 місце
             5 місце
             6 місце
             7 місце
             8 місце
         
                        8               7               6
             5
             4
             3
             2
             1
         
                        1 місце               2 місце               3 місце
             4 місце
             5 місце
             6 місце
             7 місце
             8 місце
         
                        32               28               24
             20
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             16
             12
             8
             4
         
          

  

  

Тренери, команда яких посіла І – ІІІ місця у командній першості,

  

нагороджуються грошовими призами:

  

 І місце – 1000 грн

  

 ІІ місце – 700 грн

  

 ІІІ місце – 500 грн

  

10. УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ ЗМАГАНЬ.

  

Витрати по підготовці і проведенню змагань, нагородження переможців,
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оплата оренди басейну, оплата суддівської колегії, придбання канцтоварів,

  

паперу, призів, медалей, – здійснюються за рахунок ГО «Ліга плавання

  

України».

  

Витрати пов’язані з відрядженням спортсменів, команд, тренерів, батьків

  

та інших осіб, здійснюються за рахунок відряджуючих організацій або власних

  

коштів.

  

Учасники змагань сплачують стартовий внесок у розмірі – 60 гривень за

  

кожну дистанцію. За естафету команда сплачує – 200 гривень.

  

Участь у багатоборстві за бажанням. Стартовий внесок за участь у

  

багатоборстві – 100 гривень за кожне багатоборство.
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Сплачені стартові внески не повертаються (з будь яких причин, крім

  

скасування заходу по вині організаторів).

  

11. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВОК.

  

Заявка формується за допомогою програмного забезпечення Entry Editor

  

(інструкцію та саму програму можна завантажити на сайті ukrswim.org).

  

Технічні, поіменні заявки команд або окремих спортсменів надсилаються на

  

адресу електронної пошти info-usl@ukr.net до 10 лютого 2017 року (форма

  

технічної заявки у разі не можливості використання програмного забезпечення

  

Entry Editor – додаток 1). Якщо технічні заявки не отримані вчасно, команда

  

(спортсмени) до змагань не допускається або несе стягнення відповідно до
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Правил змагань з плавання. Зміни до заявок вносяться до 14 лютого 2017 року

  

шляхом повідомлення у любий зручний спосіб представника організаційного

  

комітету змагань: 067 691 60 01 – Сергій Васильович. Запливи формуються на

  

підставі попередніх результатів спортсменів, які указані у технічних, поіменних

  

заявках команд або окремих спортсменів. Інформацію, щодо рейтингу та

  

стартового протоколу дивіться на сайті Ліги ukrswim.org.

  

До 18 лютого 2017 (включно) року офіційні представники учасників

  

(представники команд, тренери, батьки учасників) повинні передати заповнені

  

оригінали заявок на участь у змаганнях (додаток 1) разом зі стартовими

  

внесками, до секретаріату змагань, контактний номер телефону представника
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організаційного комітету змагань: 0978984343 – Геннадій Анатолійович.

  

Учасники змагань у день проведення заходу повинні мати при собі

  

відповідні медичні документи, які дозволяють приймати участь у спортивних

  

заходах у плавальному басейні, документи, які підтверджують вік спортсмена

  

(свідоцтво про народження) та страховий поліс. На вимогу організатора

  

змагань офіційні представники учасників повинні пред’явити, вище вказані

  

документи, для огляду.

  

12. ОСОБЛИВІ УМОВИ УЧАСТІ У ЗМАГАННЯХ.

  

Офіційні представники та батьки наймолодших учасників допускаються

  

на старт у змінному взутті та без верхнього одягу для підтримки своїх
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вихованців під час старту та при виході із ванни басейну.

  

Офіційні представники учасників несуть відповідальність за своєчасний

  

вихід спортсмена на старт та нагородження.

  

Офіційні представники учасників відповідають за виконання Регламенту

  

змагань підлеглих спортсменів.

  

Дане положення є офіційним викликом на змагання.

  

ОРГКОМІТЕТ
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