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ПОГОДЖУЮ 
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ПОЛОЖЕННЯ 
про проведення відкритих комплексних змагань у м. Борисполі 

«БОБРИДІАДА» у форматі (ФЕСТИВАЛЮ СПРИНТУ) 

з плавання  

 

1. Мета змагань 

 

Популяризація плавання у м. Борисполі та в Україні у цілому; 

підвищення рівня спортивної майстерності плавців різних вікових 

категорій; 

популяризація здорового способу життя; 

розвиток міжнародних стосунків спортсменів м. Бориспіль. 

 

2. Керівництво змагань 

 

Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань «Бобридіада» 

здійснює Організаційний комітет до складу якого входять представники 

управління освіти і науки Бориспільської міської ради, управління культури, 

молоді та спорту Бориспільської міської ради, ДЮСШ  управління освіти і науки 

Бориспільської міської ради. 

Відповідальність за безпосереднє проведення змагань покладається 

суддівську колегію, сформовану відділенням плавання ДЮСШ м. Бориспіль. 

Головний суддя змагань Фесенко Сергій Леонідович. 

 

3. Термін та місце проведення 

 

Змагання проводяться з 25 – 27 листопада 2016 року у 25-ти метровому 

басейні ДЮСШ за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Першого Травня, 

4. 

25 листопада – день приїзду команд учасників, реєстрація, розміщення. 

 

4. Учасники змагань 

 

До змагань запрошуються команди ДЮСШ та СК Київської області, 
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України, а також Білорусії, Казахстану, Угорщини, Польщі, Молодови тощо. 

До участі у змаганнях допускаються учні 2005, 2006, 2007 і 2008 років 

народження і молодші, які беруть участь на всіх дистанціях програми змагань, 

пройшли медичний огляд та мають дозвіл лікаря. Склад команди 15 спортсменів 

та два тренери-представники.  

Учасники змагань виступають у таких вікових групах: 

1 група: хлопчики та дівчата 2005 року народження; 

2 група: хлопчики та дівчата 2006 року народження; 

3 група: хлопчики та дівчата 2007 року народження; 

4 група: хлопчики та дівчата 2008 року народження. 

 

5. Програма змагань 

 

Запливи проводитимуться на 6 доріжках. Хронометраж: ручний, можливо 

електронний.  

 

26 листопада(субота) 27 листопада (неділя) 

  

Розминка 8.30 Розминка 8.00 

Старт 9.30 Старт 8.45 

50 м н/сп дів.,/юн. 50 м в/ст.,/юн. 

50 м брас дів.,/юн. 100 м к/ пл. дів.,/юн. 

50 м батерфляй дів.,/юн.  

 

6. Фінансування 

 

Витрати, пов’язані з відрядженням команд, за рахунок відряджуючих 

організацій.  

Витрати, пов’язані з організацією та проведенням змагань, суддівство, за 

рахунок міського бюджету.  

Суддівство на змаганнях здійснюється на умовах волонтерства. Кожна 

команда, яка бере участь у змаганнях має право запропонувати до складу 

суддівської колегії суддю волонтера, тренера або одного з батьків, які мають 

відповідну підготовку. Нагородження проводиться за рахунок бюджетних 

коштів та спонсорських надходжень.  

 

7. Нагордження 

 

Учасники змагань виборюють першість в багатоборстві. 

У кожній віковій групі, у кожному номері програми, на кожній дистанції 
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зараховується результат, та до заліку в багатоборстві враховуються п’ять 

результатів по кожній дисципліні. Переможець визначається по найменшій сумі 

часу в секундах, витрачених на п’яти дистанціях.  

Переможці та призери в багатоборстві нагороджуються медалями та 

дипломами.  

 

8. Заявки 

 

Попередні заявки за встановленою формою (додаються) надсилаються до 

24 листопада 2016 року за адресою: 08301, Київська область, м. Бориспіль, 

вул. Першого Травня, 4, тел./факс (04595) 6-13-67. 

Електронна пошта: ludmila_plus@ukr.net 

Оригінали заявок подаються у день приїзду.  

Тел. для довідок 067-561-39-38 Фесенко Сергій Леонідович. 

 

Це Положення є офіційним викликом на змагання 

ОРГКОМІТЕТ 
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Додаток до положення 

про проведення відкритих комплексних  

змагань у м. Борисполі 

«Бобридіада» у форматі (фестивалю  
спринту) з плавання  

 

 

ІМЕННА ЗАЯВКА 

на участь у «БОБРИДІАДІ» 

з плавання 25-27 листопада 2016 року у м. Бориспіль 

 

від команди ________________________ 

№

№ 

П.І. 

спортсмена 

Рік 

нар-

ня 

Роз

ряд 

Номер 

програми 

(стиль, 

дистанція) 

Заявочний 

результат 

П.І. 

тренер 

Підпис та 

печатка лікаря 

про допуск до 

змагань 

        

        

        

 

 

 

 

 

 

Начальник управління  

освіти і науки міської ради                                                      Т.А.Чернойван 
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