ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник управління фізичної
культури і спорту Київської ОДА
_________________ С.Тимофєєв
„___”_____________2017 р.

ПРОЕКТ
РЕГЛАМЕНТ
про проведення відкритого чемпіонату та чемпіонату Київської області
з плавання серед юніорів (дівчата 2002-03 рр.н., хлопці 2001-02 рр.н. і молодші).
1.Мета і завдання.
--- популяризація плавання.
--- підвищення рівня спортивної майстерності плавців.
--- виконання розрядних нормативів.
--- відбір спортсменів до складу збірної команди Київської області для участі у
чемпіонаті України у м. Харкові
2. Організація та проведення змагань.
Загальне керівництво змаганнями здійснює Управління молоді та спорту Київської
ОДА. Проведення змагань покладається на головну суддівську колегію,
затверджену Управлінням молоді та спорту Київської ОДА за поданням ВП ФПУ у
Київській області.
Підготовка басейну покладається на дирекцію ФОЗ «Купава».
Змагання проводяться відповідно до правил міжнародної федерації плавання
(FINA).
3. Учасники змагань.
У змаганнях беруть участь хлопці 2001 – 2002 рр.н., дівчата 2002 -2003 рр.н. і
молодші, допущені лікарем.
4. Умови проведення , характер заходу.
Відкритий чемпіонат Київської області серед юніорів проводиться з 11 по 12
листопада 2017 року в басейні “ Купава “ / 50 м. / м.Бровари.
День приїзду 11 листопада до 10.00
Змагання особисті.
У змаганнях беруть участь спортсмени Київщини, м.Київа, інших регіонів України
та іноземні спортсмени.
Спортсмени заявляються та відряджаються місцевими спорт. управліннями,
ДЮСШ, спортивними товариствами, спортивними клубами.
Кожен спортсмен має право стартувати у 4-х номерах програми.
Змагання проводяться без попередніх запливів.

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ
1-й день

2-й день

Розминка 10.00

Розминка 10.00

Старт 11.00
(дів.,юн.)

Старт 11.00
(дів.,юн.)

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

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

6. Визначення переможців та нагородження.
Спортсмени, що посіли 1-3 місця в індивідуальних
нагороджуються грамотами та медалями відповідних ступенів.

номерах

програми

7.Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників
На відкритому чемпіонаті Київської області з плавання серед юніорів спортсмени,
тренери відряджаються за кошти організацій, які направляють їх на змагання (добові в
дорозі, проїзд, харчування, розміщення).
Управління молоді та спорту Київської ОДА забезпечує оренду спортивних споруд,
харчування суддівської колегії, оплату друкованої продукції та інше, витрати пов’язані з
нагородженням переможців і призерів (грамоти 96 шт., медалі 96 шт.).
ВП ФПУ забезпечує обслуговування змагань суддівською колегією.
До участі у відкритому чемпіонаті Київської області допускаються спортсмени, що
підтвердили свою участь у встановлений термін (до 04.11.17 р.)
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.
8. 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.
9. 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.
10. Заявки.
До 04.11.17 р. організації, що беруть участь, мають підтвердити свою участь і
кількісний склад команди.
Заявка подається за допомогою онлайн-сервісу swimrank.net до 6 листопада 2017 року.
Якщо технічні заявки не отримані вчасно, команда (спортсмени) до змагань не
допускається (ються). Допомога у формуванні заявок 0676916001 Сергій.
В день приїзду на змагання, представники команд або окремих спортсменів
подають до мандатної комісії технічні та іменні заявки спортсменів, засвідчені
управліннями спорту, відповідними медичними установами. Учасники змагань
повинні мати відповідні документи,що підтверджують їх вік та належністьдо теріторії
звідки прибув, страховий поліс, свідоцтво про народження (паспорт).
Заявлені спортсмени,що не вийшли на старт без поважної причини,
відсторонюються від подальшої участі у змаганнях.
.

ПОГОДЖЕНО
Голова ВП ФПУ
в Київській області
______________Д.Ларін

