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ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення традиційного турніру з плавання, присвяченого пам’яті  Героя Радянського Союзу  

Ніни Сосніної та 71-ї річниці визволення міста Житомира від німецько-фашистських загарбників   

 

1.Мета та завдання 

 Традиційний ювілейний турнір з плавання проводиться з метою популяризації та розвитку плавання в 

місті та області, залучення населення до систематичних занять плаванням, підвищення майстерності плавців. 

 

2.Термін і місце проведення змагань 

 Змагання проводяться 19-20 грудня 2014р. у м.Житомирі, басейн ЖДЮСШ «Авангард» (25м.) 

 Приїзд команд 19 грудня. Початок змагань о 16.00 год. 

 

3.Учасники змагань 

 До участі в змаганнях запрошуються команди ДЮСШ. Склад команд 10 чоловік, незалежно від статі та 

віку, і 1 представник. 

  

4.Програма змагань 

19 грудня – 400м к/п, 100м в/с, 100м брас, 200м бат,200м н/сп, 400м в/с, 4х50м. в/с – дів. та юн.  

20 грудня – 4х50м комб., 200м к/п, 200м в/с, 200м брас, 100м бат, 100м н/сп, 800м в/с – дів. та юн. 

Визначення переможців та призерів за кращою сумою двох дистанцій незалежно від способів плавання за 

таблицею очок з плавання. 

 

5.Система командного заліку. 

За І місце – 7 очок, за ІІ – 5 очок, за ІІІ – 4 очка, за ІV – 3 очка, за V – 2 очка, за VІ – 1 очко. 

Естафета оцінюється з коефіцієнтом  - 2. 

Кожен учасник має право на два старти в день, окрім естафети. 

 

6.Нагородження 

 Команда, яка набрала найбільшу кількість очок, нагороджується кубком та дипломом першого ступеня. 

Учасники, які посіли перші місця на окремих дистанціях (окрім естафет) нагороджуються медалями та 

грамотами. Команди та учасники, які посіли 2-3 місця нагороджуються грамотами та медалями. 

 

7.Фінансові витрати 

Департамент сім’ї, молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації несе витрати по 

оплаті харчування суддівської колегії, по нагородженню медалями та грамотами. Нагородження команди-

переможця кубком за рахунок міського управління у справах сім’ї, молоді та спорту. Нагородження особистими 

призами за рахунок Житомирського регіонального підрозділу Федерації плавання України в Житомирській 

області, інші витрати за рахунок команд-учасниць змагань.  

 

8.Заявка. 

Заявки подаються в суддівську колегію в день початку змагань за встановленим зразком. Підтвердження 

про участь просимо надіслати до 15 грудня 2014 року за адресою: 10008 м.Житомир, вул.Фещенка-Чопівського, 

10 ЖДЮСШ «Авангард» (тел.. школи 42-01-69, тел.. басейну 37-21-67)  

Дане положення є офіційним викликом на змагання. 
 



      

 


