ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор спортивного клубу "Чемпіон”
_______________ Дикий Д.С.

Положення
про проведення 7-го Міжнародного запливу через р. Дніпро"
І. Мета проведення змагань
Змагання проводяться з метою:
− популяризації плавання в місті;
− підвищення майстерності спортсменів;
− визначення переможців та призерів.
2. Термін та місце проведення
Змагання проводяться 15 серпня 2015 року в м. Черкаси, Міський пляж
«Бочка». Початок змагань о 08.00 годині.
3. Керівництво змагань
Загальне керівництво проведенням змагань здійснюється спортивним клубом
"Чемпіон”. Безпосереднє проведення змагань покладається на головну
суддівську колегію.
4. Учасники змагань
До участі в змаганнях допускаються спортсмени ДЮСШ, спортклубів,
колективів фізкультури, громадян України та інших країн, які допущені лікарем
до змагань.
5. Програма та порядок проведення
Змагання особисті та командні (естафета).
У змаганнях беруть участь спортсмени наступних вікових груп:
Хлопці та дівчата:
Дистанція (м.)
5 гр. – 1999 та старші
- 10 000
вікові групи: 30-40; 41-50; 51-60; 61+
Естафета- 3 х 3 300 - команда складається з 3-х учасників будь-якого віку та
статі.
6. Виявлення переможців
Переможці визначаються за кращим часом, показаним за проходження
дистанції.

7. Безпека та підготовка місць проведення
У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998
року № 2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціальновідведених місць для проведення масових спортивних та культурновидовищних заходів»: - підготовка спортивних споруд покладається на їх
власників; - контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпечення
безпеки під час проведення змагань здійснює робоча комісія, яка утворена
відповідним органом влади. Власник споруди не менш, ніж за 4 години до
початку змагань зобов’язаний подати до робочої комісії акт про готовність до
проведення змагань. Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стало
причиною виникнення надзвичайних обставин під час проведення змагань,
тягне за собою відповідальність передбачену чинним законодавством України.
8. Нагородження
Переможці та призери змагань в кожній віковій групі нагороджуються
медалями, грамотами, подарунками та сувенірами.
9. Фінансування змагань
Витрати на організацію та проведення змагань за рахунок спонсорських коштів
та заявочних стартових внесків. Витрати на відрядження учасників та тренерівпредставників (проїзд, добові, харчування, проживання) за рахунок організацій,
що відряджають.
10. Заявка
Іменна заявка на участь у змаганнях повинна бути завірена печаткою
лікувального закладу, яка подається в мандатну комісію. Учасники повинні мати
з собою документи, що засвідчують особу і дату народження.
ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ

