
                                                                                                         «ЗАТВЕРДЖУЮ» 

                                                                                            Директор КЗ «СДЮСШОР  плавання» 

                                                                                            Луцької міської ради 

                                                                                            В.Й.Самчук 

П О Л О Ж Е Н Н Я 
Про проведення   відкритого турніру «Луцька хвиля – 2015». 

                                  

                     1. МЕТА І ЗАДАЧІ 
- Популяризація плавання серед учнів шкільного віку, 
- виявлення і відбір перспективних плавців для подальшого спортивного вдосконалення, 

- виконання контрольних нормативів, 

- закріплення дружніх зв»язків між спортсменами  України 

                                            2. ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ. 
    Змагання проводяться 03-04 квітня 2015р. в басейні КЗ « СДЮСШОР плавання» Луцької 

міської ради за адресою м.Луцьк, пр.-т Грушевського, б.2А. 
    Початок змагань 03 квітня -15.00,  

                                  04 квітня – 10.00. 

    Розминка учасників 03 квітня – 14.00 
                                       04 квітня – 09,00. 

                                                       3. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ 
     Організація покладається на дирекцію КЗ « СДЮСШОР плавання» м.Луцька.  Проведення – 
на суддівську колегію Волинської обласної федерації плавання. Головний суддя Максимюк 

С.Л. –суддя І категорії. 

                                                             4. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 
      На змагання запрошуються команди м.Рівне, м.Кузнецовська, м.Ковеля, КДЮСШ №1 

м.Луцька, НВК №26 м. Луцька., м.Тернополь, м.Івано Франкіськ, м.Полтава, м.Долина, 

м.Червоноград, м. Чернівці 
     У змаганнях приймають участь спортсмени   І вікова група – 2002 р.н.-допуск по ІІІ розряду.  

                                                                                  ІІ вікова група- 2003 р.н. – ІІІ розряд 

                                                                                  ІІІ вікова група – 2004 р.н. – І юн. розряд 
Склад команди 8 чоловік (4 дівч., 4 хл.) та 1 тренер у кожній віковій групі. 

 

                                            5. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ. 

І день(хлопці,дівчата)                                    ІІ день(хлопці,дівчата) 

200м в/ст                                                             100м в/ст 

200м брас                                                            100м брас 

200м бат                                                              100м бат 

200м н/сп                                                             100м н/сп 

200м к/пл                                                            100м к/пл. 

Естафета 4х50м к/пл                                       Естафета 4х50м в/ст 
 

                                                              6. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ. 

     Змагання особисті.     Кожен спортсмен має право стартувати в 2- х номерах 

програми та естафеті. Особиста першість визначається за сумою очок, набраних 

спортсменом на двох дистанціях – 100м, 200м одним способом, або 100м, 200м к/пл. В 

естафетному плаванні кожна команда виставляє по одній естафеті на вид. 

                                                    7.Фінансові витрати. 
    Стартовий внесок 50грн. за одного учасника. 

    Витрати по проведенню змагань: забезпечення місця змагань, грамоти, призи за 

рахунок стартових внесків у федерацію плавання Волинської обл.  

Проїзд, харчування та проживання учасників турніру за рахунок організацій, що 

відряджають. 

                                          8.НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ. 
 Переможці визначаються по кращому результату в кожному виді програми. 
Відповідальний за розміщення та харчування команд Самчук В.В. тел. № 0950315100.  

Відповідальний за техніку безпеки на змаганнях – гол. суддя Максимюк С. Л. 

9. ЗАЯВКИ 
Змагання проводяться згідно стартових протоколів. 



Технічні заявки необхідно надіслати до 2 квітня до 12 години дня на електрону адресу: 

olga80av@gmail.com Зміни у комплектації складу команд приймаються до 3 квітня до 10 

години ранку (0953536300). 
Заявки (друковані), завірені керівником спортивної організації, медичної установи  

подаються тренером – представником до мандатної комісії. 

В заявці вказується прізвище та ім`я учасника , рік народження, розряд, спортивне 
товариство, ДЮСШ, вид програми, прізвище та ініціали тренера, віза лікаря. 

У випадку невідповідного оформлення заявки  команда та спортсмен до змагань не 

допускаються. 
 

ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ 
       
Наша адреса  - 43005,м.Луцьк, пр-кт Грушевського,2а,   тел. (0332)24-24-81,тел./факс 24-59-25              
   

mailto:olga80av@gmail.com

