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Положення 

про проведення чемпіонату міста з плавання  

 

1. Мета та завдання 

Популяризація плавання серед юнаків та дівчат. Виявлення кращих спортсменів міста 

та формування збірної команди для участі у обласних змаганнях,  забезпечення здорового 

способу життя та спортивного довголіття. 

2. Місце та строки проведення 

  Змагання проводяться 16,17 квітня 2015 року на базі плавального басейну ССШ № 7, 

вул. Л.Українки, 23. 

   16 квітня реєстрація о 9.30, розминка – 9.45, урочисте відкриття змагань об 10.00 

годині.  

  17 квітня розминка о 9.45, початок змагань  о 10.00 годині. 

  Змагання проводяться згідно з діючими Правилами змагань з плавання, 

затвердженими Федерацією плавання України і відповідно з правилам, затвердженими 

Міжнародною Федерацією плавання (ФІНА) та регламентуються цим Положенням. 

3. Керівництво змагань 

   Загальне керівництво проведення змагань здійснюється відділом у справах сім’ї, 

молоді та спорту Сумської міської ради. Безпосереднє проведення - на суддівську колегію, 

затверджену відділом. Головний суддя – Гончаренко Дмитро Олександрович (0996828090). 

4. Учасники змагань 

  До участі в змаганнях допускаються спортсмени, які пройшли відповідну підготовку, 

та допущені лікарем.  

  У змаганнях беруть участь: 

- юнаки 1998 р.н. та старші, 1999- 2000, 2001-2002, 2003-2004, 2005 р.н. та молодші; 

- дівчата 2000 р.н. та старші, 2001-2002, 2003-2004, 2005 р.н. та молодші. 

  Склад команди необмежений.  

  Підтвердження про участь у чемпіонаті та технічну заявку (обов’язково вказати 

ідентифікаційний код учасника) надіслати до 10 квітня 2015 року за адресою: 

marina.bezditko@mail.ru Телефон для довідок 099-68-28-090 – Гончаренко Дмитро 

Олександрович. 

5. Програма змагань 

16 квітня – 50 м вільний стиль, 50 м. брас, 100 м на спині, 100 м батерфляй,  

естафета 4 х 100 м комбінована незалежно від статі. 

17 квітня  – 50 м на спині, 50 батерфляй, 100 м вільний стиль, 100 м брас  

            Юнаки,дівчата 2003р.н. та молодші – 50м вільний стиль, 50м брас, 50м. на спині, 50м. 

батерфляй 

            Юнаки,дівчата 2002р.н. та старші – 100м вільний стиль, 100м брас, 100м. на спині, 

100м. батерфляй 

6. Нагородження 

  Змагання особисті. Переможці та призери змагань нагороджуються грамотами та 

медалями відділу у справах молоді та спорту Сумської міської ради 

 

7. Фінансування 

Витрати, пов’язані з організацією та проведення змагань, за рахунок відділу у справах 

сім’ї, молоді та спорту (оплата харчування суддям, придбання грамот та медалей). Проїзд, 

розміщення та харчування учасників за рахунок відряджуючих організацій. 

 

Дане положення є офіційним викликом на змагання. 


