Положення
Про проведення міжнародних відкритих змагань на призи Заслужених тренерів
України – Кожух О.О., Кожух Н.Ф.
6,7,8 листопада 2015 року

м. Харків, бас. МК ДЮСШ Я.Клочкової

1. Мета та завдання:
- популяризація плавання;
- виявлення перспективних спортсменів;
- підвищення рівня спортивних майстерності юних плавців.
2. Керівництво змагань:
Департамент у справах молоді та спорту ХОДА – Кириленко В.В.
Федерація України з плавання – Качуровський Д.О.
3. Дата і місце проведення змагань:
6 листопада - день приїзду;
змагання проводяться з 7 по 8 листопада 2015 р., в басейні МК ДЮСШ Я.Клочкової (25 м).
4. Учасники змагань:
У змаганнях беруть участь дівчата 2004 р.н. та молодші юнаки 2002 р.н. та молодші Змагання
проводяться в особистому заліку та без попередніх запливів. Склад команди 8 чоловік
( особ’язково 4 дівчини,4 юнака).
5. Програма змагань:
7 листопада 2015 р.
8 листопада 2015 р.
100 м к/п (дівчата,юнаки)
100 м в/ст.. (дівчата,юнаки)
100 м брас (дівчата,юнаки)
100м батт. (дівчата,юнаки)
100м н/сп. (дівчата,юнаки)
Естафета 4х50 м в/ст.(дівчата,юнаки)
Естафета 4х50 м комб.(дівчата, юнаки)
6. Система командного заліку:
Кожен учасник змагань має право на 2 старти, окрім естафети. 100м к/п обов’язкова дистанція.
7. Нагородження:
Переможці та призери змагань нагороджуються призами тренерів Кожух О.О., Кожух Н.Ф.
8. Фінансові умови проведення змагань:
- витрати,пов’язані з орендою басейну, суддівською колегією, нагородженням переможців та
призерів змагань – за рахунок керівництва змагань;
- витрати по відрядженню учасників та тренерів на змагання – за рахунок спортивних організацій,
які відряджають.
9. Порядок та строки подання заявок: поіменні та технічні заявки команд на участь у змаганнях,
засвідченні лікарем подаються до Департаменту у справах молоді та спорту Харківської
облдержадміністрації, за місяць до змагань за адресою: 61022 м. Харків,
пл. Свободи, Держпром, відділ плавання – Вереітінову Володимиру Дмитровичу
м.т.-0677597665, тел../факс-0577574081 або на електрону пошту:spartakswim@gmail.com
10.Адреса басейну: м. Харків , м. Наукова вул. Динамівська 5а, басейн МКДЮСШ Я.Клочкової
11. Рефері змагань: Медведєв Євген Іванович м.т.-0506051128, р.т.-0577157133,
головний суддя - Хорошавін Олег Борисович
головний секретар – Морозова Аюна Віталіївна, Сергієнко Ірина Миколаївна м. т. 0503961510
Стартовий внесок – 25 грн.
Це положення є офіційним викликом на змагання.

Організаційний комітет
Федерація плавання України

