Регламент
проведення спортивно - масових змагань з плавання для любителiв
«Live.Love Swim Open Cup»
1.

Цілі та завдання
Змагання з плавання для любителiв «LIVE.LOVE Swim Open
Cup» проводиться з метою:
•
широкого залучення населення до занять фізичною
культурою та спортом;
•
подальшого розвитку виду спорту і популяризації в
державі;
•
популяризації здорового способу життя та творчого
спортивного довголіття серед населення України;
•
залучення осіб середнього та старшого віку, осіб різних
вікових груп, аматорів спорту до активних занять масовим
спортом.
2.

Строки та місце проведення змагань
•
Змагання з плавання для любителiв «LIVE.LOVE Swim
Open Cup» проводиться 29 квітня 2018 року за адресою: Україна,
Київська область, м. Бровари, вулиця Тараса Шевченка, 10,
басейн «Купава».

3.

Організатори змагань
•
Організатор заходу – ТОВ «ЛІВ ЛАВ Компані».
•
Організатор формує оргкомітет з числа своїх членів,
залучаючи вузькопрофільних фахівців з різних видів спорту та
інших сфер (далі – Оргкомітет).
•
Оргкомітет затверджує Регламент проведення змагань, а
також вносить доповнення та зміни до нього.

4.

Загальні правила
Змагання проводитимуться згідно з правилами Міжнародної
Федерації Плавання (FINA).
Змагання проводитимуться в басейні «Купава» довжиною 50
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метрів. Кількість доріжок – 8.
Дистанція 50 метрів (жінки/чоловіки):
вільний стиль;
брас;
батерфляй;
на спині.
Дистанція 100 метрів (жінки/чоловіки):
вільний стиль;
брас;
батерфляй;
на спині.
Дистанція 200 метрів (жінки/чоловіки):
вільний стиль.
естафетна дистанція 4х50 метрів (змішана 2м+2ж):
вільний стиль.

5.

Безпека та підготовка місць проведення змагань
•
Підготовка місць проведення змагань здійснюється
відповідно 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».

6.

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 No 614 до
медичного забезпечення спортивно-масових заходів залучаються
кваліфіковані медичні працівники.

7.

Умови та особливості реєстрації та участі
•
Зареєструватися можна тільки на сайті: www.golive.love.
•
Відкриття реєстрації — 1 березня 2018 року.
•
Кожен учасник змагань несе особисту відповідальність
за стан свого здоров’я під час змагань.

•
Взяти участь у змаганнях може особа, якій на момент
старту виповнилось 18 років, яка не є професійним плавцем та
раніше не мала професійної підготовки з плавання;
•
Кожен спортсмен може змагатися у необмеженій
кількості представлених дистанцій.
•
Відомості про учасників та час старту вноситься до
стартового протоколу за день до змагань – 28 квітня 2018 року.
•
Реєстрація на змагання буде закрита за три дні до старту
змагань – 26 квітня 2018 року.
•
Після закриття реєстрації не дозволяється змінювати
заявлені раніше дистанції та особисті дані учасника.
•
Оргкомітет має право призупинити або повністю
закрити реєстрацію без попередження в разі досягнення ліміту
учасників, змінити час стартів та ліміт учасників у запливах.
•
Учасник вважається зареєстрованим, якщо він заповнив
заявку та сплатив стартовий внесок.
•
Реєстрація учасника анулюється, якщо в реєстраційній
формі ним були зазначені неточні та/або помилкові дані. В разі
анулювання реєстрації кошти не повертаються.
•
Оргкомітет не несе відповідальності за будь-які витрати
учасника, пов’язані з підготовкою до змагань, включаючи
витрати на проїзд і харчування.
•
Зареєстровані учасники не мають права передавати
(продавати) свою заявку (право на участь) іншим особам.
•
Оргкомітет залишає за собою право відмовити у
реєстрації учаснику, без пояснення причин такої відмови.
•
Оргкомітет залишає за собою право затримати,
перенести або відмінити змагання у випадку надзвичайних
ситуацій. Визначення надзвичайних ситуацій належить виключно
оргкомітету. При цьому стартовий внесок, отриманий від
учасника не повертається.
8.

Програма проведення змагань
Змагання з плавання будуть проводитися в басейні «Купава» —
29 квітня 2018 року у м. Бровари.
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Програма змагань:
● 9:00-10:00 — видача стартових пакетів учасників;
● 10:00-10:45 — розминка учасників;
● 11:00 — початок змагань на дистанциях:
Дистанція 50 метрів (жінки/чоловіки):
вільний стиль;
брас;
батерфляй;
на спині.
Дистанція 100 метрів (жінки/чоловіки):
вільний стиль;
брас;
батерфляй;
на спині.
Дистанція 200 метрів (жінки/чоловіки):
вільний стиль.
Естафетна дистанція 4х50 метрів (змішана 2м+2ж):
вільний стиль.

9.

Витрати з організації та проведенню змагань
Захід проводиться за фінансування ТОВ «ЛІВ ЛАВ Компані»,
за рахунок грошей, залучених від спонсорів, партнерів, інших ресурсів та
стартових внесків учасників.
10.

Нагородження
Спортсмени, що посіли I, II, III місця в загальному рейтингу на
кожній дистанції, окремо серед чоловіків та жінок,
нагороджуються медалями та призами від партнерів.

11.

Стартовий внесок.
•
Розмір стартового внеску визначається Оргкомітетом.
•
Оргкомітет може впроваджувати пільгову форму
реєстрації.

12.

Процедура реєстрації
Процедура реєстрації включає:
•
вибір запливу;
•
заповнення анкетних даних;
•
оплату з комісією;
•
отримання підтвердження про участь у вигляді квитка про
реєстрацію. Квиток надходить на електрону пошту зазначену при
реєстрації.
13.

Отримання стартового пакету учасника
•
Видача стартових пакетів проводиться безпосередньо на
місці, в день проведення змагання;
•
Для отримання стартового пакету учасник має
пред’явити в зоні реєстрації роздрукований квиток учасника, а
також документ який посвідчує особу (паспорт, водійське
посвідчення);
•
Вміст пакету учасника:
•
медаль учасника;
•
рекламна продукція від партнерів та спонсорів;
•
рюкзак.
14.

Результати та їх облік
•
Змагання обслуговується «Електронною системою
хронометражу»;
•
«Електронна система хронометражу» передбачає
фіксацію фінішу учасника. При досягненні фінішу учасник
змагання торкається до щита, який фіксує час проходження
дистанції;
•
результати будуть повідомлені після запливів та будуть
опубліковані на офіційному сайті Організатора www.golive.love.

