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ТА ВІДКРИТОЇ ПЕРШОСТІ ^ Щ Д ^ Ю Н А К І В 
СДЮСШОР З ПЛАВАННЯ „СПАРТАК" ПАМ'ЯТІ РОСТИСЛАВА СВАНІДЗЕ 

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ 
- популяризація плавання 
- прийом учнів груп ПБП першого року навчання в ряди „Юний Спартаківець" 
- підвищення рівня спортивної майстерності плавців 

підведення підсумків роботи СДЮСШОР з плавання „Спартак" та нагородження учнів 
СДЮСШОР - чемпіонів і призерів чемпіонатів України та їх тренерів за 2014 рік 

2. ТЕРМІН І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 
Змагання проводяться 22-24 грудня 2014 року у м. Запоріжжі ( бас. « Спартак - КПУ» -

25 м.) Початок змагань 22-24 грудня о 14.45 год. 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ ТА ВИТРАТИ 
Загальне керівництво підготовкою і проведення змагань здійснюється СДЮСШОР 

з плавання „Спартак" 
Проведення змагань доручається головній суддівській колегії, затвердженій 

СДЮСШОР з плавання „Спартак". 
Відповідальність за організацію і проведення змагань покладається на адміністрацію 

СДЮСШОР з плавання „Спартак" 
Витрати по підготовці і проведенню змагань, нагородження переможців за рахунок 

СДЮСШОР з плавання „Спартак". 
Для запрошених команд усі витрати несуть організації які відряджають на змагання. 

4. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 
Змагання особисті. До участі у змаганнях допускаються чоловіки, жінки, дівчата 2003 року 

народження і молодші, хлопчики 2001 року народження і молодші. 
Змагання проводяться без попередніх запливів. Найсильніші запливи проводяться останніми. 

Кожен спортсмен має право стартувати необмежену кількість дистанцій. 

5. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 
1 -й день 

100 м в/с 
200 м 
200 м 
800 м 
1500 м 

брас 
бат 
в/с дівч. 
в/с юн. 

П-й день 
100 м бат 
200 м в/с 
200 м сп 
400 м кмп 

Ш- й день 
50 м в/с 

100 м 
100 м 
200 м 
400 м 

брас 
сп 
кмп 
в/с 

6. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ, НАГОРОДЖЕННЯ 
Особисті місця у кожному номері програми визначаються згідно правил змагань з плавання. 
Спортсмени які посіли 1, 2, 3 місця в індивідуальних номерах змагань серед юнаків 

нагороджуються медалями. 

7. ПОРЯДОК І ТЕРМІН ПОДАННЯ ЗАЯВОК 
Поіменні та технічні заявки команд, або окремих спортсменів, засвідчені керівником 

організацій та відповідними медичними установами разом з особистими картками 
здаються у суддівську колегію представниками команд до 18 грудня 2014 року. 

Дане положення є офіційним викликом на змагання 


