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про проведення Вiдкритого чемпiонату

MicTa Тернополя та ТернопiльськоТ областi

3 плавання на короткiй водi серед BeTepaHiB

1. Мета та завдання:
- популяризацiя здорового способу життя та спортивного довголiття серед населення;

- залучення осiб середнього та старшого BiKy, спортсменiв рiзних вiкових груп, aMaTopiB

спорту до активних занять масовим спортом;

- активiзацiя фiзкульryрно-оздоровчоТта спортивноТдiяльностiсеред BeTepaHiB фiзичноi

кульryри i спортута населення.

2. Час та мiсце проведення:

3магання проводяться у м.Тернополi 10 квiтня 2016 року,плавальний басеЙн КДЮСШ N9 2,

вул.Кн. Острозького, 16 конт. тел.25-28-58, 25-47-24. Початок змагань 10.04.2016р. О 10:00

(розминка о 9:00).



3. Учасники змагань та умови проведення:

3магання особистi. flo участi у змаганнях допускаються жiнки i чоловiки (станом на

31.12.2015) виповнюеться 25 poKiB i старшi. Кожен учасник ма€ право старryвати y 2-х
номерах програми .

BiKoBi категорiТ учасникiв змагань:

30-34,35-.39, 4О-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60 i старшi.

4. Програма змагань:

50 в/с, 50 брас, 50 бат,50 н/с, 100 к\п, 2ОО к/п

5. Керiвництво змагань:

3агальне керiвництво змагань здiйснюе управлiння у справах ciM'T, молодiжноТ полiтики,

спорry Тернопiльськоi MicbKoT ради, департамент ciM'i, молодi, фiзичноТ культури

Тернопiл ьськоТ обласноТ держа вноТ адмiнiстрацii. Безпосередн€ п роведення змага нь

поклада€ться на адмiнiстрацiю КflЮСШ N92 та cyмiBcbKy колегiю, затверджену наказом

департаменry ciM'T, молодi, фiзичноТ кульryри ТернопiльськоТ обласноТ державноТ

адмiнiстрацiТ.

6. Фiнансовi витрати:

Витрати, пов'язанi з проведенням змагань - (харчування суддiвськоТ колегit, медичне

забезпечення, грамоти, медалi, подарунки) за рахунок управлiння у справах ciM'T, молодiжноТ

полiтики, спорry Тернопiльськоi MicbKoT ради, департаменry ciM'il молодi, фiзичноi кульryри

ТернопiльськоТ обласноТ державноТ адмiнiстрацii, Тернопiльського обласного вiддiлення

НОКУ, ГО кФедерацiя плавання Тернопiльщини>.

7. Нагородження:

Переможцiта призери змагань у кожнiй вiковiй групi нагороджуються грамотами, медалями

управлiння у справах ciM'T, молодiжноТ полiтики i спорry ТернопiльськоТ MicbKoi ради,

департамента ciM'T, молодi, фiзичноi кульryри ТернопiльськоТ обласноТ державноТ

адмiнiстрацii, призи вiд Тернопiл ьського обласного вiддiлення НОКУ.

8.3аявки:

Картки учасникiв змагань та заявку про стан здоров'я подаються 10.04.2016 в день змагань 3

09:00 до 10:00 в ceкpeтapiaT. 3а адресою м.Тернополi плавальний басейн КДЮСШ N9 2,

вул.Кн. Острозького, 16 конт. тел.25-28-58, 25-47-24

Оргкомiтет


