
 

 

                                                                          ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                          Голова  Херсонського  обласного 

                                                                          осередку  «Федерація  плавання         

                                                                          України»            

                                                                           __________________ О.І.Носов          

                                                                                      

 

                                          П О Л О Ж Е Н Н Я 

 про  проведення  Всеукраїнського  турніру  з  плавання  на  відкритій  воді  

«Азовська  хвиля»   

 

1.МЕТА  ТА  ЗАВДАННЯ 

 популяризація  плавання  на  відкритій  воді  серед  спортсменів  всіх  

вікових  груп ; 

 підвищення  рівня  спортивної  майстерності  плавців ; 

 виявлення  спортсменів – кандидатів  до  збірних  команд  Херсонської  

області  та  України  з  плавання  на  відкритій  воді ; 

 розширення  дружніх  зв′язків  українських  плавців  з  представниками  

інших   національних  федерацій  з  плавання  на  відкритій  воді 

2.ТЕРМІН  І  МІСЦЕ  ПРОВЕДЕННЯ  ЗМАГАНЬ 

   Змагання  проводяться  24 - 27 липня 2015  року  у  м.Генічеськ  Херсонської  

області, акваторія  Азовського  моря. День  приїзду  24  липня   2015  року. 

27  липня – резервний  день. 

3.ОРГАНІЗАЦІЯ  ПРОВЕДЕННЯ  ЗМАГАНЬ 

     Керівництво  змаганнями  здійснює  Херсонський  обласний  осередок 

«Федерація  плавання  України»  за  правилами  ФІНА. 

    Проведення  змагань  покладається  на  головну  суддівську  колегію. 

    Головний  суддя  змагань, суддя  І  категорії  Носов  Олександр  Іванович 

( тел. 0553433614; 0935621249; 0969560967; 0663631423) 

4.УЧАСНИКИ  ЗМАГАНЬ 

    Змагання  особисті. Допускаються  юнаки  та  дівчата  1997  і  старші, 1998 – 

1999, 2000 – 2001, 2002 – 2003, 2004  р.н. і молодше  та  спортсмени  категорії 

«MASTERS”. 

    В  день  приїзду  на  змагання  представники  команд  надають  до  мандатної  

комісії  іменні  та  технічні  заявки  команд  або  окремих  спортсменів, засвідчені  

відповідними  медичними  установами, страховий  поліс, ідентифікаційний  

номер, документи, які  підтверджують  вік  учасників. 

5.ПРОГРАМА  ЗМАГАНЬ 

24.07.2015  року – день  приїзду, реєстрація  учасників  змагань. Реєстрація  

проводиться  з  8.00  до  20.00  за  адресою : м.Генічеськ, вул. Спуск  Портовий, 

14, Генічеська  КДЮСШ. Тел. 0553434050. 

Засідання  суддівської  колегії, нарада  представників  команд  24.07.2015 року. 

 



 

 

 

25.07.2015 року 

-  юнаки  та  дівчата  2004  р.н.  і  молодше  - 1500 м 

-  юнаки  та  дівчата  2002 – 2003 р.н.  -  2000 м 

- юнаки  та  дівчата  2000 – 2001 р.н.  -  3000 м 

- юнаки  та  дівчата  1998 – 1999  р.н. -  5000 м 

- юнаки  та  дівчата  1997  і  старші -  7500 м 

26.07.2015 року 

- естафетне  плавання  3000 м (2 юнака, 1 дівчина) 

Спортсмени  категорії  «MASTERS” допускаються  для  участі  на  всіх  

дистанціях. За  рішенням  суддівської  колегії  допускаються  до  участі  у  

змаганнях  спортсмени  молодшого  віку. 

6.НАГОРОДЖЕННЯ  УЧАСНИКІВ 

Спортсмени,  що  посіли  І, П, Ш  місця  в  своїх  категоріях  нагороджуються  

медалями, дипломами  ,  спортсмени,  що  посіли  І  місця  -  призами. 

  Всі  учасники  змагань  отримують  пам′ятний  сертифікат. 

7.ФІНАНСУВАННЯ  ЗМАГАНЬ 

   Всі  витрати  на  відрядження  учасників  змагань (проїзд, добові  у  дорозі, 

харчування  під  час  перебування  на  змаганнях, проживання)  за  рахунок  

відряджаючих  організацій. 

     Витрати  на  проведення  змагань, нагородження  переможців  та  призерів  - за  

рахунок  коштів  організаторів  змагань, спонсорів, стартових  внесків. 

     Стартовий  внесок  60  грн.  

     Спортсмени- ветерани  категорії К, L (70  років  та  більше)  та  спортсмени-

інваліди  -  не  сплачують  стартового  внеску. 

8.РОЗМІЩЕННЯ  УЧАСНИКІВ 

     Учасники  змагань  розміщуються  у  готелях  та  пансіонатах  на  узбережжі  

Азовського  моря. 

     Вартість  розміщення  однієї  особи  від  80 грн.  на  добу. 

     Заявки  та  підтвердження  про  участь  у  змаганнях  надається  до  18  липня  

2015  року. 

9.КОНТАКТИ 

Голова  оргкомітету  змагань, голова  Херсонського  обласного  осередку  

«Федерація  плавання  України»  Носов  Олександр  Іванович 

Дом.тел. 0553433614  Моб.тел. 0935621243; 0969560967; 0663631423 

Sport – osvita @ mail.ru 

 

 

Дане  положення  є  офіційним  запрошенням  на  змагання. 


