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ПОЛОЖЕННЯ
про проведення третього Всеукраїнського
кубка Академії спорту з плавання
1 Загальні положення.
Змагання проводяться у командній першості та особистому заліку. До змагань
запрошуються спортсмени всіх СК, ФЦ, ДЮСШ, СДЮШОР України та іноземні
команди. Максимально допустима кількість учасників – 450 спортсменів, перші
що будуть зареєстровані за електронним посиланням http:swimrank.net, з дня
відкриття реєстрації на змагання - з 3 по 16 березня включно. Кожна команда
має право відрядити необмежену кількість спортсменів для участі у
індивідуальних видах змагань, в естафетному плаванні допускається 1 команда у
кожному виді у кожній віковій групі. Команда переможець та призери кубка
будуть визначенні по олімпійській системі – найбільшій кількості золотих
медалей по сумі всіх видів програми.
2. Цілі та задачі.
2.1 Популяризація плавання серед школярів
2.2 Підвищення рівня професійної майстерності плавців
2.3 Виявлення сильніших спортсменів для формування збірних команд
2.4 Отримання досвіду в змаганнях всеукраїнського рівня
3 Терміни та місце проведення змагань, реєстрація учасників.
Змагання проводяться в басейні ТОВ “Академія спорту” за адресою: м. Одеса,
вулиця Дальницьке шосе 2, з 21 до 22 березня включно. Басейн 25 метрів, 6
доріжок, температура води 27 градусів за Цельсієм, повітря 29 градусів,
хронометраж ручний.
20 березня – день приїзду команд та проведення реєстрації учасників. Мандатна
комісія проводиться з 11:00 до 17:00 включно. При проходженні мандатної
комісії, представники команд повинні ОБОВ’ЯЗКОВО пред’явити:
- копію свідоцтва про народження спортсменів;
- медичний допуск до змагань, виданий обласним спортивним диспансером, або
іншою медичною службою з обов’зковою печаткою спортивного лікаря, чи іншої
відповідальної особи організації;
- страховий поліс. Для зручності в час проведення мандатної комісії, в холі
спортивного комплексу будуть знаходитися представники страхової компанії
«ТАС Гарант» (вартість від 50 гривень)
Без пред’явлення вище вказаних документів, спортсмени до участі у
змаганнях допущені НЕ БУДУТЬ!

З 15:00 до 17:00, з усіма охочими буде проведений практичний майстер клас, тема
– “Передові методи тренування плавців вищої майстерності. Стилі – брас та
батерфляй ”. Майстер клас проводить, заслужений майстер спорту України,
двократний чемпіон Європи, чемпіон світу, фіналіст 29-х олімпійських ігор –
Борисик Ігор Вікторович та тренер зі спортивного плавання та акватлону
ТОВ Академії спорту та Одеської обласної спортивної школи - Кричкин Іван
Георгійович. Кількість учасників ОБМЕЖЕНА.
О 17:30 з представниками команд будуть проведені інформаційні збори –
детальне обговорення таймінгу змагань, видача стартових протоколів.
Опробування води – 10:00 – 15:00 та з 17:00 – 19:00, при завчасному погоджені з
секретарем змагань. Допуск спортсменів до опробування води у день приїзду без
завчасного погодження зі секретарем змагань буде НЕМОЖЛИВИЙ.
21 березня – 1 день змагань:
1 сесія – молодша вікова група
Розминка – 8:00-9:00
Парад – 9:15
Старт – 9:30
2 сесія – середня та старша вікові група
Розминка – 13:00-14:00
Парад 14:15
Старт 14:30.
22 березня – 2 день змагань.
1 сесія – молодша вікова група
Розминка – 8:00-9:00
Старт – 9:15
2 сесія – середня та старша вікові група
Розминка – 11:45 – 12:45
Старт – 13:00
4 Організація та проведення змагань, порядок та строки оформлення заявок.
Проведення та організація змагань доручається секретарю змагань – Інні
Василівні, телефон – 0936686911.
В змаганнях приймають участь наступні групи спортсменів:
1. Молодша вікова група – вікові категорії - 2010, 2011, 2012 року народження
та молодші. Обов’язкова дистанція – 100 метрів обраним стилем.
2. Середня вікова група - вікові категорії - 2006-2007, 2008-2009 рік народження.
Обов’язкова дистанція 200 метрів обраним стилем.
3. Старша вікова група – вікові категорії - 2003 р.н. та старше, 2004-2005.
Обов’язкова дистанція 200 метрів обраним стилем.

Заявки представником команди, подаються на інтернет-ресурс http:swimrank.net
Заявки будуть формуватися за поданою інформацією, тому вся відповідальність
за їх достовірність покладається на представника команди.
Реєстрація на змагання, буде відкрита з 08 годин 00 хвилин 3 березня 2020 року
по 12 годин 00 хвилин 16 березня 2020 року, після заявки не приймаються.
5 Програма змагань
У рамках змагань, буде проведена СПЕЦІАЛЬНАЯ дистанції – 50 метрів вільний
стиль, з проведенням попередніх, півфінальних та фінальних запливів, за
наступною системою:
- 1 етап – попередні запливи – приймають участь всі охочі;
- 2 етап – півфінальні запливи – приймають участь 12-ть сильніших плавців;
- 3 етап – фінальні запливи – приймають участь 6-ть сильніших плавців.
Визначення переможців та призерів на СПЕЦДИСТАНЦІЇ проводиться
ВИКЛЮЧНО поміж спортсменами певної ВІКОВОЇ ГРУПИ! Переможцем та
призерами вважаються дівчина та хлопець окремо молодшої групи (2010 р.н та
молодші), середньої групи (2006-2009 р.н.), та старшої групи (2003 р.н. та старші).
Така сама система визначення переможців та призерів ЕСТАФЕТНОГО
ПЛАВАННЯ! Переможці та призери у всіх інших особистих видах програми,
визначаються згідно представлених вікових категорій (2003 р.н. та старші, 20042005, 2006-2007, 2008-2009, 2010, 2011, 2012 р.н. та молодші)
1 день – 21 березня.
Молодша вікова група
50 вільний стиль – попередні запливи
100 брас
100 на спині
50 батерфляй
100 вільний стиль
50 брас
Естафетне плавання 4х50 вільний стиль
– Х/Д

Середня та старша вікові групи
50 вільний стиль – попередні запливи
200 брас
100 на спині
200 вільний стиль
100 батерфляй
200 комплексне плавання
100 брас
Естафетне плавання
стиль – Х/Д

2 день змагань – 22 березня.
Молодша вікова група
50 вільний стиль – півфінальні запливи
100 комплексне плавання
50 на спині
100 батерфляй
50 вільний стиль – фінальні запливи
Естафетне плавання 4х50 комбіноване –
Х/Д

4х100

вільний

Старша та середня вікові групи
50 вільний стиль – попередні запливи
200 батерфляй
100 вільний стиль
200 на спині
50 вільний стиль – фінальні запливи
Естафетне плавання 4х50 комбіноване –
Х/Д

6 Нагородження
В особистій першості, спортсмени що посіли 1, 2, 3 місця, в усіх вікових групах,
нагороджуються дипломами та медалями, спортсмени молодшої вікової групи,
додатково, нагороджуються пам’ятними подарунками від відділення
Національного олімпійського комітету України в Одеській області.

Переможець СПЕЦДИСТАНЦІЇ (50 м вільний стиль), нагороджується медаллю,
грамотою, спеціальним призом від партнерів змагань та грошовою винагородою
500 гривень. Учасники що посіли друге та третє місце відповідно нагороджуються
грамотою, медаллю, та спеціальним призом від партнерів змагань.
В естафетному плаванні, команди що посіли 1, 2, 3 місця в усіх вікових групах,
нагороджуються грамотами та спеціальним призом від партнерів змагань, кожен з
учасників окремо.
В командній першості, команда що посіла перше місце, нагороджується великим
кубком, команда що посіла друге місце – середнім кубком, трете місце –
маленьким кубком.
Тренери команд, що посіли призові місця в командній першості, будуть
нагороджені грошовими винагородами – 1 місце – 3000 гривень, 2 місце – 2000
гривень, 3 місце – 1000 гривень.

ВАЖЛИВО! Нагородження буде проводитись
паралельно з проведенням запливів по дистанціям, в
спеціалізованій зоні на другому поверсі холу.
7 Фінансування змагань
Усі фінансові витрати пов’язані з забезпеченням безпеки та медичного супроводу,
бере на себе ТОВ Академія спорту. Видачу заохочувальних подарунків для
молодшої вікової групи, бере на себе відділення Національного олімпійського
комітету України в Одеській області. Видачу спеціальних призів беруть на себе
партнери змагань. Для закупівлі нагородного матеріалу, видачі грошових
винагород та інших супутніх витрат пов’язаних з організацією та проведенням
змагань, кожен учасник вносить стартовий внесок у розмірі 120 гривень за
кожну дистанцію, участь у естафетному плаванні для однієї команд – 200
гривень. Вартість участі у майстер класі – 300 гривень з особи (тренера
приймають учать безкоштовно), вартість опробування води – 100 гривень с
особи.

8 Безпека та медичне забезпечення під час проведення змагань
Безпека та підготовка спортивної споруди до змагань покладається на
адміністрацію ТОВ Академія спорту. Медичний супровід забезпечується КУ
“Одеським обласним центром медичної допомоги і медицинських катастроф”
9 Трансфер та розміщення команд
Для комфортного перебування приїжджих команд під час проведення змагань у
місті-герої Одеси, адміністрація ТОВ Академія спорту, пропонує підтримку та
допомогу у розміщені, організації харчування, трансфері та екскурсійній програмі
по місту. По вищевказаним питанням звертатися за телефонами 0672208801,
0637715059 Іван Георгійович.

ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ

ЧЕКАЄМО САМЕ НА ВАС!

ЗМАГАННЯ ПРОВОДИТЬСЯ ЗА ПІДТРИМКИ:

