НАРЕДБА
за провеждане на
„Общински ученически турнир по плуване”
по случай 1 юни ден на детето

1. Ръководство и организация
Турнирът по плуване се организира и провежда Дирекция „Спорт“ при Община Варна.
Турнирът се провежда съгласно изискванията на настоящата наредба и правилника на
БФПС.
2.




Време и място на провеждане
Място – Плувен басейн „Юлиян Русев" към ПК „Приморски” Варна.
Дата – 26 май 2018 г. (събота)
Начален час на състезанието - 10.00 часа.

3. Идеи и цели на състезанието
Основна цел на състезанието е стимулиране и популяризиране на плуването сред децата
от варненските училища.
4. Право на участие
 В турнирите имат право на участие всички ученици, учещи в съответните класове IIIV, V – VI, VІI – VІII, IX-XI - дневна форма на обучение, разделени по възрастови групи:
- момчета и момичета II-IV клас.
- момчета и момичета V-VI клас.
- юноши и девойки VII-VIII клас.
- юноши и девойки IХ-ХI клас
 Попълнена техническа заявка за участие ще се приемат на имейл
atanasgeorgiev82@abv.bg до 17.00 часа на 23 май /сряда/ 2018 г.
 Всеки състезател има право на участие в 2 (две) индивидуални дисциплини и 1 (една)
щафета.
 Всяко училище има право да участва с неограничен брой състезатели в
индивидуалните дисциплини.
 Един състезател има право да участва само в една възрастова група II-IV, V-VI, VII-VIII
IX-XI клас.
5. Документи за участие
 техническа заявка за участие, съдържаща трите имена, година на раждане, клас и
постижение в дисциплините за участие не по-късно от 17.00 часа на 23 май 2018 г. на имейл
адрес atanasgeorgiev82@abv.bg.
 Файлът „TEXNICHESKA_ZAYAVKA“ съдържа 8 отделни листа, според пола и класа
на учениците. Въвеждат се времената в минута, секунди, стотни, като за разделител се
използва десетичната запетая; Пример: 1,12,07 – правилно, 1.12.07 – неправилно
В случай ако няма ориентировъчното постижение за съответната дисциплина въведете
символа „Х” или изпишете „NT”.

 Списък на децата участници заверен от директора на училището /представя се в
деня на състезанието/;
 Предсъстезателен медицински преглед /представя се в деня на състезанието/.
6. Програма и дисциплини
 От 09.30 часа на 26.05.2018 г. ще се проведе техническата конференция на плувен
комплекс „Приморски”, за ръководители на отбори и загрявка за състезателите.
 Участниците ще бъдат разделени на момчета и момичета, юноши и девойки.
 Турнирът по плуване се провежда по време. Начало 10.00 часа.
Последователност на дисциплините:
 50 м. бътерфлай II-IV, V-VI, VII-VIII, IX-XI клас момичета, момчета, девойки, юноши
 50 м. гръб II-IV , V-VI,VII-VIII, IX-XI клас
момичета, момчета, девойки, юноши
 50 м. бруст II-IV, V-VI, VII-VIII, IX-XI клас
момичета, момчета, девойки, юноши
 50 м. св. стил II-IV, V-VI, VII-VIII, IX-XI клас
момичета, момчета, девойки, юноши
 5 x 50 м. свободна щафета II-IV, V-VI клас (3 момчета, 2 момичета)
 5 x 50 м. свободна щафета VII-VIII клас (3 юноши, 2 девойки).
 5 x 50 м. свободна щафета IX-XI клас (3 юноши, 2 девойки).
7. Класиране и награди
Класирането е индивидуално и комплексно по възрастови групи: II-IV, V-VI, VII-VIII,
IX-XI клас. За комплексно класиране се зачитат резултатите на най-добрите 3
момчета/юноши и 3 момичета/девойки от всяко училище за всеки стил. Точките от щафетата
се удвояват.
За индивидуалното и отборно класиране точките ще бъдат давани както следва:
1-во място - 22т., 2-ро място – 20т., 3-то място – 19т., 4-то място – 18т. и т.н. При
равенство в точките за комплексно класиране, отборите се подрежда според критерия: брой
спечелени златни медали, ако са равни сребърни, ако са равни бронзови и т.н.
За състезателите класирали се на първите три места в отделните индивидуални дисциплини и
комплексно класиране са предвидени купи и медали.

8. Официалното награждаване ще се състои след приключване на състезанието на
Басейн „Приморски”.

9. Допълнителни разпоредби

 Всеки отговорник на отбор представя/изпраща техническа-заявка до 17.00 часа на
23 май на имейл atanasgeorgiev82@abv.bg. Заявки за участие след 23 май и в деня на
състезанието няма да се приемат.
 На техническата конференция /09.30 часа на 26 май/ преди началото на състезанието
ще се приемат и проверят предсъстезателен медицински преглед на участниците и
списък на учениците при главния съдия.
 Контестации се предават до 10 мин. след края на серията, на главния съдия и на
представител от организаторите. Разглеждат се от комисия в състав съдийски апарат, учител
водач и представител на организаторите.
 Последователността на стартиране на участниците в щафетата: 1-ви пост – мъж, 2-ри
пост – жена, 3-ти пост – мъж, 4-ти пост – жена, 5-ти пост – мъж.
 Важат санитарните изисквания за влизане в басейна (плувки, чехли, шапка, хавлия).

10. Финансови условия

Организационните разходи, разходите за съдийски, лекарски хонорари и награди се
осигуряват от организаторите от Дирекция „Спорт“ при Община Варна.
11. Контакти - Отдел „Спорт” 052/820 812 Данчо Илиев, www.sportvarna.com

