ЗАТВЕРДЖУЮ
______________ С. Лизак
«____»____________2020 р.

РЕГЛАМЕНТ проєкт
проведення змагань з плавання «Святий Миколай»
1.Цілі і завдання.





популяризація плавання.
підвищення рівня спортивної майстерності плавців.
виконання розрядних нормативів.
визначення рівня розвитку дитячого плавання

2.Місце та термін проведення.
Змагання проводяться в м. Бровари з 26 по 27 грудня 2020 року.
Місце проведення – басейн «Купава»,
вул. Шевченка 10, басейн 50 метрів, 8 доріжок, закрита ванна, змагання
проводяться відповідно до правил Міжнародної федерації плавання (ФІНА).
3. Керівництво змаганнями.
Загальне керівництво організацією та проведенням змагань здійснюється ГО
Лігою плавання України далі «Ліга». Проведення змагань доручається головній
суддівській колегії, що затверджується Лігою.
4. Учасники змагань.
У змаганнях беруть участь дівчата та хлопці 2008, 2009, 2010, 2011,2012,2013,
2014 років народження та молодші. Учасники змагань заявляються спортивними
клубами.
Кожен учасник змагань має право стартувати у 4-х видах номерів програми,
але не більше 2-х видів на день змагань та естафетному плаванні.
26.12.2020
50 м. брас
50 м. вільний стиль
100 м. брас
100 м. вільний стиль
200 м. комплексне плавання
4х50 м. в.с. естафета

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ
27.12.2020
50 м. на спині
50 м. батерфляй
100 м. на спині
100 м. батерфляй
200 м. вільний стиль
4х50 м. комбінована естафета

*Розклад змагань
26.12.2020
І-ша сесія (6,7,8 років)
Розминка 8:20 – 08:50
СТАРТ о 09:00
ІІ-га сесія (9,10 років)
Розминка 10:10 – 10:40
СТАРТ о 10:50
ІІІ-тя сесія (11,12 років)
Розминка 12:40 – 13:10
СТАРТ о 13:20

27.12.2020
І-ша сесія (6,7,8 років)
Розминка 8:20 – 08:50
СТАРТ о 09:00
ІІ-га сесія (9,10 років)
Розминка 10:10 – 10:40
СТАРТ о 10:50
ІІІ-тя сесія (11,12 років)
Розминка 12:40 – 13:10
СТАРТ о 13:20

*У розкладі можливі зміни

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
Усім учасникам і тренерам, суддям проводиться температурний скринінг при
вході до головного холу басейну.
Якщо при проведенні скринінгу виявлено температуру тіла понад 37,2° С або
ознаки респіраторних захворювань, відвідування приміщень плавального басейну
заборонено.
Змагання проводяться без глядачів, парадів відкриття та церемоній
нагородження переможців.
Перебування суддів, тренерів, інших організаторів та учасників змагань в
приміщеннях спортивної споруди допускається лише в масках та з дотриманням
дистанції 5,0 м.
Не допускається скупчення людей у приміщеннях басейну .
Після прибуття команди до басейну, один представник команди заходить до
секретаріату, віддає заявку та пред’являє медичні довідки про допущення до змагань
і отримує стартовий протокол. До приміщення дозволяється заходити не більше
одного представника команди.
Спортсмен закінчивший змагальний день повинен якнайшвидше залишити
спортивну споруду.
У відповідності до постанови 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 власника;
- контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпечення місць безпеки під час
проведення змагань здійснює робоча комісія під керівництвом головного судді

змагань.

Власник спортивної споруди не менш ніж за 4 години до початку змагань
зобов’язаний подати до робочої комісії акт про її готовність до проведення змагань.
Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стали причиною виникнення
надзвичайних обставин під час проведення змагань, тягне за собою відповідальність
згідно з чинним законодавством
7.Фінансування
Ліга плавання України несе витрати по організації проведення змагань, а
саме: витрати оплати роботи суддівської колегії, медалі, оренду спортивної споруди,
друкованої продукції (протоколи змагань), канцелярські товари, папір,
обслуговування електронної системи фіксації часу, інші витрати щодо проведення
змагань та нагородження переможців.
8. Визначення переможців та нагородження.
Спортсмени, що посіли I, II, III місця у кожному виді програми в кожній віковій
групі нагороджуються медалями, пам’ятними стрічками.
Спортсмени, що посіли 4-8 місце нагороджуються пам’ятними стрічками.
Команди, що посіли І – ІІІ місця відповідно до таблиці очок отримають командний
кубок.
Система нарахування очок для командного заліку:

1 місце
8

Індивідуальні номери програми/естафета з коефіцієнтом 2
2 місце
3 місце
4 місце
5 місце
6 місце
7 місце
7
6
5
4
3
2

8 місце
1

9. Порядок і термін подання заявок.
Заявка формується за допомогою онлайн сервісу swimrank.net до 23 грудня
2020 року. Якщо заявки не отримані вчасно, спортсмен(ни) до змагань не
допускається(ються). Зміни до заявок (корекція заявочного часу, заміна дистанції)
вносяться після публікації рейтингу учасників змагань до 24 грудня 2020 року до
12:00 за київським часом шляхом повідомлення представника організаційного
комітету змагань: e-mail info-usl@ukr.net. 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 www.ukrswim.org
Оригінали заявок та технічні заявки спортсменів, засвідчені відповідними
медичними установами подаються до мандатної комісії в перший день змагань за
годину до початку розминки.
Дане положення є офіційним викликом на змагання.
ОРГКОМІТЕТ

