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Р Е Г Л А М Е Н Т

  

проведення відкритого чемпіонату міста Києва з плавання

  

серед юнаків та юніорів

  

  

Пришел&nbsp;рейтинг спортсменов&nbsp;на чемпионат Киева 28.02.2017-
02.03.2017

  Дистанции, заявочные и стартовые протоколы   Разбивка дистанций по дням +
результаты   

1.Цілі і завдання.

  

--- популяризація плавання. 

  

--- підвищення рівня спортивної майстерності плавців. 

  

--- виконання розрядних нормативів. 

  

--- відбір спортсменів до складу збірної команди міста для участі у чемпіонатах України
серед юнаків та юніорів 
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2.Місце та термін проведення.

  

Змагання проводяться в м. Києві з 28 лютого по 02 березня 2017 року. 

  

Місце проведення – басейн «ППС» / 50 м. /, вул. І.Сергієнко 23 відповідно до правил
Міжнародної федерації плавання (ФІНА). 

  

  

3. Учасники змагань.

  

У змаганнях беруть участь спортсмени шкіл та спортивних клубів, що заявлені міським
спортивним управлінням, радами ФСТ, СДЮШОР, ДЮСШ та спортивними клубами. Від
однієї школи або спортивного клубу до змагань допускається необмежена кількість
учасників. 

  

Спортсмени, які старші за віковими критеріями, допускаються до змагань за рішенням ВП
ФПУ в м. Києві. 

  

Склад команди: необмежений. 

  

Вікова категорія спортсменів: юніори 2001-2002 р.н., юніорки 2002-2003 р.н., юнаки
2003р.н. та молодше, дівчата 2004 р.н та молодше 
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Юнаки 2004р.н. та дівчата 2005 р.н. допускаються на змагання за наявності спеціального
допуску лікаря. 

  

        

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 1-й день 

  

2-й день 

  

3-й день 

  
    

10:00 – розминка; 

11:00 - старт 

  

10:00 – розминка; 

11:00 - старт 

  

10:00 – розминка; 

11:00 - старт 
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28 лютого 2017 

  

01 березня 2017 

  

02 березня 2017 

  
    

50 м батерфляй 

  

50 м брас 

  

50 м вільний стиль 

  
    

100 м вільний стиль 

  

200 м вільний стиль 

  

50 м на спині 

  
    

200 м брас 
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100 м батерфляй 

  

200 м батерфляй 

  
    

100 м на спині 

  

400 м копл. плавання 

  

100 м брас 

  
    

800/1500 м вільний стиль 

  

200 м на спині 

  

200 м копл. плавання 

  
    

400 м вільний стиль 
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4. Керівництво змаганнями. 

  

Загальне керівництво змагань здійснює Департаментом освіти і науки, молоді та спорту
(далі – Департамент) та Відокремленим підрозділом Федерації плавання України в м.
Києві. (далі – Федерація) 

  

Проведення змагань доручається головній суддівській колегії, що затверджується
Департаментом за поданням ВП ФПУ в м. Києві. 

  

  

5. Медичне забезпечення змагань

  

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. 

  

  

6. 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. 
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Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що може стати причиною виникнення
надзвичайних обставин під час проведення Змагань, тягне за собою відповідальність,
передбачену законодавством України. 

  

  

7.Фінансування

  

Департамент та Федерація несуть витрати по організації проведення змагань. 

  

Витрати на харчування, розміщення та проїзд запрошених для участі в змаганнях в м.
Києві спортсменів з різних місць України – за рахунок відряджуючих організацій. 

  

  

8. Визначення переможців та нагородження.

  

Змагання особисті. Кожен спортсмен має право стартувати в необмеженій кількості
номерах програми. 

  

Змагання проводяться без попередніх запливів. На всіх дистанціях найсильніші запливи
проводяться першими. 

  

Спортсмени, що посіли 1-3 місця в індивідуальних номерах програми нагороджуються
медалями та грамотами відповідних ступенів. 
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Спортсмени, що посіли 1 місця в індивідуальних номерам програми та їх особисті тренери
нагороджуються грошовими винагородами. 

  

  

  

  

9. Порядок і термін подання заявок.

  

Попередні заявки надсилаються до 25.02.2017 року включно за допомогою програмного
забезпечення Entry Editor на електронну пошту: KSWIM@UKR.NET за вставленою
формою. Форму заявки можна отримати на сайті 
www
.
ksf
.
in
.
ua
або 

  

надіславши запит на електронну пошту KSWIM@UKR.NET. Допомога з приводу
формування заявок на участь у змаганнях за тел. 067-691 60 01 Сергій. 

  

Скан-копії технічних заявок з допуском лікаря та квитанцій про сплату участі
надсилаються на електронну пошту contact@ksf.in.ua до 25.02.2017 року включно. В
листі обов`язково вказати назву школи, контактний номер телефону. 
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Оригінали заявок та технічні заявки спортсменів, засвідчені відповідними медичними
установами подаються до мандатної комісії в перший день змагань за годину до початку
розминки в секретаріат змагань. 

  

  

Дане положення є офіційним викликом на змагання.

  

ОРГКОМІТЕТ
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