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РЕГЛАМЕНТ
проведення осіннього чемпіонату міста Києва з плавання
серед юнаків (дівчата 2006 р.н. і молодші, юнаки 2005 р.н. і молодші)
1.Цілі і завдання.





популяризація плавання.
підвищення рівня спортивної майстерності плавців.
виконання розрядних нормативів.
відбір спортсменів до складу збірної команди міста для участі у чемпіонаті
України серед юнаків.
2.Місце та термін проведення.

Змагання проводяться в м. Києві з 17 по 19 листопада 2019 року.
Місце проведення – басейн «ППС», вул. Сергієнка 2/3, відповідно до правил
Міжнародної федерації плавання (ФІНА).
3. Керівництво змаганнями.
Загальне керівництво організацією та проведенням змагань здійснюється
Департаментом молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) та Відокремленим
підрозділом Федерації плавання України в м. Києві (далі – Федерація).
Проведення змагань доручається головній суддівській колегії, що
затверджується Департаментом та Федерацією.
4. Учасники змагань.
У змаганнях беруть участь спортсмени шкіл та спортивних клубів, що
заявлені міським спортивним управлінням, радами ФСТ, СДЮШОР, ДЮСШ та
спортивними клубами. Від однієї школи або спортивного клубу до змагань
допускається необмежена кількість учасників.
Вікова категорія спортсменів:
Юніори – дівчата 2006 р.н. і молодші, юнаки 2005 р.н. і молодші.

Кожен учасник змагань має право стартувати в необмеженій кількості номерів
програми.
Спортсмени старшої вікової категорії допускаються до змагань за рішенням
ВП ФПУ в м. Києві.
ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ
1-й день
17:00 – розминка;
18:00 – старт
17 листопада 2019
50 м вільний стиль
50 м на спині
200 м брас
100 м батерфляй
400 м вільний стиль
200 м комп. плавання

2-й день
10:00 – розминка
11:00 – старт
18 листопада 2019
50 м батерфляй
50 м брас
200 м вільний стиль
100 на спині
400 м комп. плавання

3-й день
10:00 – розминка;
11:00 – старт
19 листопада 2019
100 м вільний стиль
200 м на спині
100 м брас
200 м батерфляй
800/1500 м вільний стиль

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
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
Департамент та Федерація несуть витрати по організації проведення змагань.
Департамент несе витрати: оплати роботи суддівської колегії, оренда
басейну, призи, медалі.

Витрати на харчування, розміщення та проїзд запрошених для участі в
змаганнях в м. Києві спортсменів та тренерів з різних місць України – за рахунок
відряджуючих організацій.
8. Визначення переможців та нагородження.
Змагання особисті. Кожен спортсмен має право стартувати в необмеженій
кількості номерів програми.
Змагання проводяться без попередніх запливів. На всіх дистанціях
найсильніші запливи проводяться першими. На дистанції 800/1500 м вільним стилем
для дівчат та юнаків проводиться один заплив, який буде формуватися за рейтингом
спортсменів.
Спортсмени, що посіли 1-3 місця в індивідуальних номерах програми
нагороджуються медалями, грамотами Департаменту та Федерації відповідних
ступенів.
Спортсмени, що посіли 1 місця в індивідуальних номерах нагороджуються
грошовими винагородами Федерації та призами Департаменту.
9. Порядок і термін подання заявок.
Заявка формується за допомогою онлайн сервісу swimrank.net до 14 листопада
2019 року. Якщо заявки не отримані вчасно, команда (спортсмени) до змагань не
допускається(ються). Зміни до заявок (корекція заявочного часу, заміна дистанції)
вносяться після публікації рейтингу учасників змагань до 16 листопада 2019 року
шляхом повідомлення представника організаційного комітету змагань:
e-mail
info-kyiv@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
http://ksf.in.ua/.
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
Заступник начальника управління
молоді та спорту – начальник відділу
спорту вищих досягнень
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