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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ комітету по фізичній культурі  

та спорту Луцької міської ради 

від 27.11.2014 № 32-2/94-од 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про проведення відкритого міжнародного турніру з плавання 

«Новорічний приз» Луцької міської ради. 

 

1. Мета та завдання 

- популяризація  плавання, як виду спорту; 

- підвищення рівня спортивної майстерності; 

- виявлення і відбір перспективних плавців для подальшого спортивного 

удосконалення;   

- систематичне підведення підсумків навчально-тренувальної роботи; 

- виявлення сильніших плавців  для формування збірної команди Волинської 

області по вікових групах; 

- популяризація та пропаганда фізичної культури та спорту, здорового способу 

життя; 

- зміцнення дружніх зв'язків між закладами фізичної культури та спорту різних 

регіонів та співпраця з ДЮСШ України. 

 

2.Термін і місце проведення 

Змагання проводяться 25 – 26 грудня 2014 року в м. Луцьку на базі КЗ 

«СДЮШОР плавання» Луцької міської ради за адресою: м. Луцьк, проспект 

Грушевського, 2А. 

Мандатна комісія працює 25 грудня 2014 року з 10.00 год.  

Початок змагань 25 грудня 2014 року о 15. 00 год. 

26 грудня 2014р. – 10.00 год. 

Розминка учасників 25 грудня  2014р. – 14.00 год. 

26 грудня 2014р. – 09.00 год. 

Нарада тренерів-представників і суддівської колегії 25 грудня 2014 року о 14.30 

год. 

3. Керівництво змагань 

Загальне керівництво з організації та проведення змагань здійснюють комітет 

по фізичній культурі та спорту Луцької міської ради та Волинська обласна 



федерація плавання. Безпосереднє проведення змагань покладається на 

суддівську колегію Волинської обласної федерації плавання. 

Головний суддя змагань, суддя І кат. – Самчук В. Й.  

 

4. Учасники, програма та умови проведення змагань 

На змагання запрошуються команди КЗ «СДЮШОР плавання Луцької міської 

ради», КЗ «КДЮСШ №1 Луцької міської ради», КЗ «КДЮСШ імені Є. 

Кондратовича», Луцького НВК № 26 м. Луцька, команда плавців з м. Брест 

(Республіка Білорусь), команди з м. Рівне, м. Кузнецовськ, м. Тернопіль, 

м. Червоноград, м. Березно, м. Львів, м. Трускавець, м. Долина. 

До участі у змаганнях допускаються спортсмени, які мають спортивну 

кваліфікацію: 

І вікова група - 1998-1999 р.н. (юн., дівч.) – І розряд; 

ІІ вікова група - 2000-2001 р.н. (юн., дівч.) – ІІ розряд; 

ІІІ вікова група - 2002-2003 р.н. (юн., дівч.) – ІІІ розряд. 

Склад команди у кожній віковій групі  – 8 спортсменів (4 дівчини та 4 юнаки) і 

1 представник. 

25 грудня (дівчата, юнаки) 26 грудня (дівчата, юнаки) 

100 м вільний стиль 

100 м на спині 

100 м брас 

100 м батерфляй 

200 м вільний стиль 

200 м на спині 

200 м брас 

200 м батерфляй 

200 м комплексне плавання 

Естафета 4 х 50 м вільний стиль, змішана 

Естафета 4 х 50 м комплексне плавання 

 

Плавальна шапочка обов’язкова для кожного учасника змагань. 

 

Змагання особисто-командні. 

Кожен спортсмен має  право стартувати у 3-х індивідуальних номерах 

програми та естафеті. 

Особиста першість у багатоборстві визначається за сумою очок, набраних 

спортсменом на трьох дистанціях - 100м, 200м – одним способом та 200м к/пл.-

обовязкова. 

 В естафетному плаванні кожна команда виставляє по одній естафеті. Командна 

першість з кожного виду визначається за найбільшою кількістю очок : Ім.-50 

оч., ІІм. – 40оч., ІІІм.-30 оч., ІVм.- 20 оч., Vм. -10 оч. при умові виконання 

розрядних норм, згідно вікових груп. 

Естафета 4х50м в/ст (2 дів.,2 хл.) у кожній віковій групі. 

 

5. Нагородження 

Переможці та призери змагань нагороджуються дипломами комітету по 

фізичній культурі та спорту Луцької міської ради. 

 

6.Фінансові витрати 



Проїзд, харчування та проживання учасників змагань за рахунок організацій, 

що відряджають. Харчування суддівської колегії (готівкою) та придбання 

дипломів за рахунок комітету по фізичній культурі та спорту Луцької міської 

ради. Придбання призів та забезпечення місця змагань за рахунок інших 

джерел. 

 

7. Безпека та підготовка місця змагань 

Відповідно до Положення про порядок підготовки спортивних споруд та інших 

спеціально відведених місць для проведення масових та культурно-видовищних 

заходів,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.1998р. 

№2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально 

відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-

видовищних заходів» зі змінами (Постанова КМУ від 27.08.2008р. №753) 

підготовка спортивних споруд покладається на їх власників. 

Заходи проводяться лише на спортивних спорудах, прийнятих до експлуатації 

комісіями з контролю за станом спортивних споруд, суддівськими колегіями 

при суворому дотриманні чинних норм і правил експлуатації, технічних норм, 

правил проведення спортивних заходів, правил поведінки учасників і глядачів, 

правил пожежної безпеки, інших нормативних актів, тощо. 

Контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпечення безпеки під час 

проведення змагань здійснює робоча комісія, до складу якої включено 

відповідальних фахівців, представників організаторів заходу, власників 

спортивної споруди та інших заінтересованих установ та організацій. 

Не виконання вимог передбачених зазначеними Положеннями, що стали 

причиною виникнення надзвичайних обставин під час проведення заходів, 

тягне за собою відповідальність передбачену чинним законодавством України. 

 

8. Медичне забезпечення змагань 

Для медичного забезпечення змагань залучаються кваліфіковані медичні 

працівники. Присутність лікаря із спортивної медицини обов’язкова на 

змаганнях  всіх рівнів. Лікар змагань входить до складу суддівської колегії на 

правах заступника головного судді. Всі його рішення в межах компетентності 

обов’язкові для учасників, суддів, організаторів змагань. Лікар представляє в 

організаційний комітет або суддівську колегію план медичного забезпечення 

змагань та звіт з їх закінчення. 

Організатори змагань рекомендують мати на кожного учасника змагань 

індивідуальні страхові поліси спортсмена. 

 

9. Заявки 

Змагання проводяться згідно стартових протоколів.  

Технічні заявки необхідно надіслати до 19 грудня 2014 року на електронну 

адресу: olga80av@gmail.com   Після 22 грудня 2014 року зміни у комплектації 

команд не приймаються. 

Заявки (друковані), завірені керівником спортивної організації, медичної 

установи та відповідні документи (свідоцтво про народження, довідка з місця 

проживання з фотографією) подаються представником (тренером) до мандатної 

комісії. 



В заявці вказується прізвище та ім’я учасника, рік народження, розряд, 

спортивне товариство, ДЮСШ, вид програми, прізвище та ініціали тренера. 

У випадку невідповідного оформлення заявки та не пред’явлення вказаних 

документів на кожного учасника окремо, команда та спортсмен до змагань не 

допускаються. 

 

Додаткова інформація за тел. 

- (0332) 242481, 245925 – КЗ «СДЮСШОР плавання Луцької міської ради». 

 

 

ЦЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ 

 

 

 

 

Заступник голови комітету  

по фізичній культурі та спорту  

Луцької міської ради                            Андрій Мороз 

 

  



ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Волинської обласної 

федерації плавання 

В.Й.Самчук 

 

 

 

 

Додаток до положення 

Відкритого міжнародного турніру з плавання «Новорічний приз» Луцької 

міської ради. 

 

 

 

 

 

Фінансові витрати. 

 

Придбання медалей, призів та забезпечення місця змагань  за рахунок 

стартових внесків у Волинську обласну федерацію плавання. 

Стартовий внесок 30 грн. – за одного учасника. 

Додаткова інформація за тел. – (0332) 245925. 

 


