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РЕГЛАМЕНТ
про проведення чемпіонату Київської області з плавання
м.Бровари
30-31.01.2020
1.Мета і завдання.
--- популяризація плавання.
--- підвищення рівня спортивної майстерності плавців.
--- виконання розрядних нормативів.
--- відбір спортсменів до складу збірної команди Київської області для подальшої
підготовки та участі у чемпіонатах України.
2. Організація та проведення змагань.
Загальне керівництво змаганнями здійснює Управління фізичної культури і спорту
Київської ОДА. Проведення змагань покладається на головну суддівську колегію,
затверджену Управлінням фізичної культури і спорту Київської ОДА за поданням ВП
ФПУ у Київській області.
Підготовка басейну покладається на дирекцію ФОЗ «Купава».
Місце проведення ФОЗ «Купава» басейн 50 метрів, 8 доріжок, змагання проводяться
відповідно до правил міжнародної федерації плавання (FINA).
3. Учасники змагань.
У змаганнях беруть участь: жінки, чоловіки, юніори (хлопці 2002-2003,дівчата 2003-2004 і
молодші), юнаки (хлопці 2004-2005,дівчата 2005-2006 і молодші) допущені спортивним лікарем.
4. Умови проведення , характер заходу.
День приїзду 30.01.2020 до 08.30
Технічний комітет з 08:30 – 09:00
Змагання особисті.

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ
1-й день

2-й день

Розминка 09:00

Розминка 09:00

Старт 10:00

Старт 10:00

50 м вільний стиль
50 м брас
50 м батерфляй
50 м на спині
200 м вільний стиль
200 м брас
200 м батерфляй
200 на спині
200 м к/плавання
800 м / 1500 м в/стилем

400м комплексне плавання
100 м вільний стиль
100 м брас
100 м батерфляй
100 м на спині
400 м в/стиль

У змаганнях беруть участь спортсмени тільки відповідних вікових категорій.

Кожен спортсмен має право стартувати у 4-х номерах програми.
Змагання проводяться без попередніх запливів.
На дистанціях 800в/с та 1500в/с приймають учать 8 найкращих спортсменів, згідно рейтингу.
5. Визначення переможців та нагородження.
Спортсмени, що посіли 1-3 місця в індивідуальних номерах програми нагороджуються грамотами
та медалями відповідних ступенів, у кожній віковій категорії.
6.Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників
На чемпіонаті Київської області з плавання спортсмени, тренери відряджаються за кошти
організацій, які направляють їх на змагання (добові в дорозі, проїзд, харчування, розміщення).
Управління фізичної культури і спорту Київської ОДА забезпечує оренду спортивних
споруд, харчування суддівської колегії, оплату друкованої продукції та інше, витрати пов’язані з
нагородженням переможців і призерів.
ВП ФПУ забезпечує обслуговування змагань суддівською колегією.
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
«Про затвердження вимог до змісту Положення(регламенту) про офіційні фізкультурно-оздоровчі
заходи або спортивні змагання» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.09.2010 р.№
766/18061 і є офіційним викликом на змагання.
7. 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.
8. 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.
9. Порядок і термін подання заявок.
Заявка формується за допомогою онлайн сервісу swimrank.net до 28 січня 2020 року. Якщо заявки
не отримані вчасно, команда (спортсмени) до змагань не допускається(ються).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 сторінці https://www.facebook.com/kupavabrovary/. Оригінали заявок та технічні
заявки спортсменів, засвідчені відповідними медичними установами подаються до мандатної
комісії в перший день змагань за годину до початку розминки.
В день приїзду на змагання, технічний комітет приймає роздруковані та засвідчені
спортивним лікарем з сайту swimrank.net документ «Звіт(PDF)» від представників команд
або окремих спортсменів,
Дане положення є офіційним викликом на змагання. ОРГКОМІТЕТ

