ЗАТВЕРДЖЕНО
Президент ГО
«Ліга плавання України»
«15» липня 2018 року
____________Ключник Г. А.
Зі змінами від 26.11.2018

ПОЛОЖЕННЯ
Змагань з плавання серед дівчат та юнаків:
< 5 років, 6-7 років, 8-9 років, 10-11 років, 12-13 років, 14-16 років.
«Святий Миколай - 2018»
1. ТЕРМІН І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ.
Змагання проводяться 22 – 23грудня 2018 року за адресою:
м. Бровари (Київська обл.), вул. Тараса Шевченка 10, басейн спорткомплексу
«Купава» - 50 метрів, 8 доріжок.
День приїзду – 21 грудня 2018 року.
22.12.18 р. ранкова частина: розминка о 09-00, початок змагань о 09-45.
22.12.18 р. вечірня частина: розминка о 15-00, початок змагань о 15-45.
23.12.18 р. ранкова частина: розминка о 09-00, початок змагань о 09-45.
До участі у змаганнях допускаються спортсмени у наступних вікових
групах серед дівчат та хлопців:
< 5 років, 6-7 років, 8-9 років, 10-11 років, 12-13 років, 14-16 років.
Вік спортсмена визначається фактичним віком на день змагань.
2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ.
Організовує змагання ГО «Ліга
плавання України» за підтримки
«Федерація плавання України» та спортивного комплексу «Купава». Проведення
змагань доручається головній суддівській колегії, затвердженій
ГО «Ліга
плавання України». Змагання проводяться відповідно до правил Міжнародної
федерації плавання (FINA). Рефері, і лише Рефері може знизити рівень вимог до
плавців 7 років і молодших.
Учасникам змагань, які невпевнено почувають себе на воді, надається
можливість виконання старту з положення у воді.
3. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ.
До участі у змаганнях допускаються плавці-аматори, вихованці ДЮСШ,
СДЮШОР, груп здоров’я, фітнес центрів, спортивних клубів та інші спортсмени,
які вміють плавати та мають медичний допуск (довідку) для відвідування
плавального басейну і медичне страхування на дні змагань.
Змагання проводяться серед спортсменів наступних вікових груп для дівчат
та юнаків:
< 5 років, 6-7 років, 8-9 років, 10-11 років, 12-13 років, 14-16 років.
Вік учасників визначається фактичною датою та роком народження.

4. ХАРАКТЕР ЗМАГАНЬ.
Змагання особисто-командні.
Склад команди – необмежений. Кожен спортсмен має право стартувати в
необмеженій кількості номерів програми.
В естафетному плаванні кожна команда може заявити по 2 естафети у
кожній віковій групі: І група – 8-9 років; ІІ група – 10-11 років; ІІІ група – 1213 років; IV група – 14-16 років.
Змагання проводяться без попередніх запливів. Найсильніші запливи
проводяться останніми.
5. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ:
Сесія І.
22.12.2018 р.
Дівчата та хлопці :
< 5, 6-7 років; 8-9 років
розминка о 09-00
старт о 09-45
50 м вільний стиль
50 м брас
50 м батерфляй
50 м на спині
Естаф. 4 х 50 м в.с.8-9 р. мікс

Сесія ІІ.
22.12.2018 р.
дівчата та хлопці:
10-11 років; 12-13 років;
14-16 років;8-9 років 200 к.п
розминка о 15-00
старт о 15-45
50 м вільний стиль
50 м брас
50 м батерфляй
50 м на спині
200 м. комп. плавання
Естафета 4 х 50 м в.с мікс.

Сесія ІІІ.
23.12.2018 р.
дівчата та хлопці:
10-11 років; 12-13 років;
14-16 років; 8-9 років
розминка о 09-00
старт о 09-45
100 м вільний стиль
100 м на брас
100 м батерфляй
100 м брас
Естафета 4 х 50 м комб. мікс

6. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ, НАГОРОДЖЕННЯ.
Спортсмени, що посіли I, II, III місця у кожному виді програми в кожній
віковій групі та естафетному плаванні нагороджуються медалями та пам’ятними
стрічками.
Переможці кожного виду програми у кожній віковій групі нагороджуються
цінними призами.
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

2 місце
7

1 місце
32

2 місце
28

Індивідуальні номери програми
3 місце 4 місце 5 місце 6 місце
6
5
4
3
Естафетне плавання
3 місце 4 місце 5 місце 6 місце
24
20
16
12

7 місце
2

8 місце
1

7 місце
8

8 місце
4

Тренери, команда яких посіла І – ІІІ місця у командній першості,
нагороджуються грошовими призами:

І місце – 5000 грн




ІІ місце – 3000 грн
ІІІ місце – 2000 грн

7. УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ ЗМАГАНЬ.
Витрати по підготовці і проведенню змагань, нагородженню переможців,
оплаті оренди басейну, оплаті суддівської колегії, придбанню канцтоварів, паперу,
призів, медалей – здійснюються за рахунок ГО «Ліга плавання України».
Витрати пов’язані з відрядженням спортсменів, команд, тренерів, батьків та
інших осіб, здійснюються за рахунок відряджуючих організацій або власних
коштів.
Учасники змагань сплачують стартовий внесок у розмірі – 100 гривень за
кожну дистанцію. За кожну естафету команда сплачує 300 гривень.
Сплачені стартові внески не повертаються з будь яких причин, крім
скасування заходу по вині організаторів.
Тренування у басейні 21.12.2018 року з 09:00 до 19:00 – на загальних умовах
відвідування басейну «Купава» - 50 грн./чоловік. Вимога адміністрації басейну –
обов’язкова наявність плавальної шапки на тренуванні.
8. МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
У відповідності до «Положення про медичне забезпечення спортивномасових 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. БЕЗПЕКА ПРИ ПРОВЕДЕНІ 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.
Під час проведення змагань категорично забороняється:
- бігати по бортику басейна та у душових кімнатах;
- під час розминки входити у воду, зі стартової сторони басейну, стрибком
головою вперед (крім першої доріжки);
- під час розминки рухатися, по першій доріжці, в напрямку стартового
плоту;
- починати розминку без нагляду тренера, батьків або офіційного
представника команди;
- вести себе у спосіб заборонений чинним законодавством України.
10. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВОК.
Заявка формується за допомогою онлайн сервісу swimrank.net до 17 грудня
2018 року. 18 грудня 2018 року на сайті www.ukrswim.org буде опублікований

рейтинг учасників. Зміни до заявок (корекція заявочного часу, заміна дистанції)
вносяться після публікації рейтингу учасників змагань до 21 грудня 2018 року до
09:00 за Київським часом шляхом повідомлення на електронну адресу
представника організаційного комітету змагань: e-mail: info-usl@ukr.net
(тел. 067 691 60 01 – Сергій).
21 грудня 2018 року буде опублікований стартовий протокол.
Після 21 грудня 2018 року усі додаткові заявки приймаються зі штрафом 100
грн. за дистанцію, за умови наявності вільних місць на дистанції.
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 Ліги
плавання України ukrswim.org. Оргкомітет змагань залишає за собою право на
обмеження кількості учасників змагань.
Реєстрація учасників.
До 22 грудня 2018 року до 09 години 00 хв. офіційні представники учасників
(представники команд, тренери, батьки учасників) повинні передати медичні
документи, які дозволяють приймати участь у спортивних заходах у плавальному
басейні, копії страхових полісів, та квитанцію про сплату стартових внесків до
секретаріату змагань (ІІ поверх басейну). Контактний номер телефону
представника організаційного комітету змагань: 0978984343 – Геннадій.
Учасники змагань у дні проведення заходу повинні мати при собі
документи, які підтверджують вік спортсмена (свідоцтво про народження) та
страховий поліс. На вимогу організатора змагань офіційні представники учасників
повинні пред’явити, вище вказані документи, для огляду.
11. ОСОБЛИВІ УМОВИ УЧАСТІ У ЗМАГАННЯХ.
Офіційні представники учасників несуть відповідальність за своєчасний
вихід спортсмена на старт та нагородження.
Офіційні представники учасників відповідають за виконання Регламенту
змагань підлеглих спортсменів.

Цей регламент є офіційним викликом на змагання

ЗРАЗОК
Форма медичного допуску на участь у
Змаганнях з плавання «Святий Миколай»
22-23 грудня 2018 року
Завантажити форму у doc форматі
ІМЕННА МЕДИЧНА ЗАЯВКА
На участь у змаганнях з плавання «Святий Миколай»
22 – 23 грудня 2018 року м. Бровари
Від команди _____________________ м. _________________
№ Прізвище, ім`я спортсмена

Дата
Тренер
народження

Підпис
лікаря та
печатка

Всього допущено ____________________________ спортсменів
Лікар

_____________________________ ПІБ (печатка)

Представник команди __________________________ ПІБ

Громадська організація
«Ліга плавання України»
Код 40979884
Банківські реквізити:
р/р 26002052622075 в ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ
МФО 300711

