ДATA И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
Състезанието ще се проведе в плувен басейн „Мадара”към НСА “Васил
Левски” на 5-6 и 12 - 13 декември 2017 г. / вторник и сряда/
Турнирът е част от събитията включени в програмата на София Европейска
столица на спорта - 2018 година.
II. ОРГАНИЗАТОР:
Столична община, Дирекция “Превенция, интеграция, спорт и туризъм” в
партньорство с НСА “Васил Левски”, със съдействието на РИО София град МОН.
III. РЕГЛАМЕНТ:
1. Възрастови групи:
I - II клас - момичета и момчета, родени 2010/2009г. – 5. 12.2017 г.
/вторник/ - от 14.30 часа.
III-IV клас - момичета и момчета, родени 2008/2007 г. – 6.12.2017 г.
/сряда/- от 14.30 часа.
V-VII клас - момичета и момчета, родени 2006/2005г. – 12.12.2017 г.
/вторник/- от 14.30 часа.
VIII-X клас – юноши и девойки, родени 2004/2001г. – 13. 12.2017 г.
/сряда/ - от 14.30часа.
XI-XII клас – юноши и девойки, родени 2000/1999 г. – 13.12.2017 г.
/петък/ - от 14.30 часа
IV. Право на участие:
Право на участие в състезанията имат ученици – дневна форма на
обучение.
Без право на участие са учениците от спортните училища и ученици самостоятелна форма на обучение.
3. Регламент
Състав на отбор за възрастова група: 1-2 клас - до 3 момичета и 3
момчета; за 3-4 клас и 11-12 клас – до 4 момичета и 4 момчета; за 5 -7 и
8-10 се състои - до 4 момичета и 4 момчета.
• Всички състезатели участват само в една възрастова група.
• Всеки състезател участва максимум в 2 дисциплини.
• В дисциплина могат да участват до двама състезатели от отбор.
За всички възрастови групи - една шафета МИКС /две (момичета)
девойки и двама юноши (момчета)
НЕ СЕ РАЗРЕШАВА УЧАСТИЕТО НА УЧЕНИЦИ ОТ ПО МАЛКА
ВЪЗРАСТОВА ГРУПА В ПО ГОЛЯМА, КАКТО И ОБРАТНОТО. !!!
IV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1.Списък с трите имена на участниците и рождената дата, с името на
учителя водач, заверен от Директора на училището с подпис и печат. (за
организирано участие ) За индивидуално участие се допуска представяне на
служебна бележка от училище)

2. Документ за пред състезателен медицински преглед. ( валидно с дата на
издаване до 3 дни преди старта на състезанието)
3. Лична карта-за навършилите 14 години или акт за раждане.(за деня на
състезанието)
4. Ученически бележник по време на състезанието.
5. Задължителна застраховка “Злополука” за деня на състезанието
6. ТЕХНИЧЕСКА ЗАЯВКА И ФИШОВЕ ПО ОБРАЗЕЦ( тези документи се
представят задължително до и по време на провеждане на Техническа
конференция)
V. ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ – 04 декември /понеделник/2017 г. от
12.30ч. – заседателна зала, ул.Оборище 44, етаж 1, десен коридор
ВОДАЧИТЕ на отборите задължително представят:
• Списък с трите имена на участниците и рождената дата,
с името на учителя водач и заверен от Директора на
училището / подпис и печат /
• ВАЖНО - Техническа заявка /по образец/
• ВАЖНО - Фишове /по образец/- ЧЕТЛИВО ПОПЪЛНЕНИ С
ПЕЧАТНИ БУКВИ - име и фамилия, училище, клас и година на
раждане,
• Пред състезателен медицински преглед – в деня на състезанието
•
Застраховка „Злополука” за деня на състезанието
VI.
ДИСЦИПЛИНИ:
• I - II клас – 25 м гръб, 25 м св. стил, 25 м бруст, щафета МИКС 4x25 св.
• III - IV клас – 25 м гръб, 25 м св. стил, 25 м бруст , щафета МИКС 4x25 св.
• V-VII клас – 50 м бътерфлай , 50 м гръб , 50 м св. стил и 50 м бруст,
4 х 50 м св.стил ; щафета – МИКС – 4x50 св. стил
• VIII-X клас – 50 м бътерфлай , 50 м гръб , 50 м св. стил и 50 м бруст,
4 х 50 м св.стил ; щафета МИКС – 4x50 св. стил
• XI -XII клас – 50м. бътерфлай; 100 м гръб, 100 м св. стил и 100 м бруст
• Забележка: за възрастова група 11-12 клас – за да се проведе дисциплина е
необходимо да има подадена заявка за участие минимум от трима участници и
в деня на състезанието да се явят минимум трима участници.
Щафета МИКС – св. стил /две момичета и две момчета/
VII. КЛАСИРАНЕ:
1.Индивидуалното класиране се извършва на основание постиженията.
2.Отборното класиране се извършва на основание индивидуалното класиране
до 16 място, както следва: I-во м. -17т; II-ро м.-15т;III-то м.- 14т.. ,XVI-то - 1т.
Точките от щафетите не се удвояват и се разделят между двата пола
VIII.
НАГРАДИ: Индивидуални : 1-3 място – медали
4-6 място – грамота
Отборни:
1-3 място в три възрастови групи :
/III-IV клас; V-VII клас; VIII-X клас

ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ: за индивидуално участие (Списък / служебна
бележка от у-ще, технически заявки по образец за всеки пол и възрастова
група както и фишове за всяка дисциплина на участника/участниците) Приемат се до 11. 00 часа на 04 декември 2017г. /понеделник/. – в
Столична община, Дирекция "Превенция, интеграция, спорт и туризъм ” - ул.
Оборище 44, ет. 1, десен коридор - и на телефони – т/ф 02 980 24 78, моб.
тел. 0884 322 644 - ст. експерт Валентина Ликова ; 02 981 06 47; т. 02 981
03 43;
ИНДИВИДУАЛНИ ЗАЯВКИ СЕ ПРИЕМАТ САМО В СЛУЧАИТЕ, В КОИТО
НЯМА ОРГАНИЗИРАНО УЧАСТИЕ ОТ УЧИЛИЩЕ и при спазване на

регламента за провеждане на състезанието по плуване от подателя на
документи - (родител, настойник).
Състезанието ще се проведе в басейн „МАДАРА” - НСА „Васил Левски”
при спазване на всички изисквания за безопасност и сигурност от страна
на организатори – Столична община, НСА „Васил Левски и Общинска
полиция.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА,
ДИРЕКЦИЯ „ПРЕВЕНЦИЯ , ИНТЕГРАЦИЯ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”
XVI ти - ТУРНИР ПО ПЛУВАНЕ ЗА КУПАTA на КМЕТА
на град София
5-6 и 12-13 декември 2017 година
Басейн „МАДАРА” към НСА
„Васил Левски”

В СЪСТЕЗАТЕЛНАТА ЗОНА НА БАСЕЙНА СЕ ДОПУСКА ПРИСЪСТВИЕ САМО
НА УЧАСТНИЦИ И ТЕХНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ.

Зрители ще бъдат допускани до трибуната на басейна 10
минути преди началото на състезанието.

Зрителите (гости, родители и роднини на участниците, както и
любители на плуването) могат да наблюдават състезанието само от
трибуната на басейна, до запълване на нейния капацитет)
ЗАБEЛЕЖКА :
1. На техническата конференция е задължително присъствие на учителя –
ръководител на отбора или упълномощено лице.
2. Технически заявки и фишове по образец ще се подават

единствено и само до и на техническата конференция на 04
декември 2017г. /понеделник/.

3. В деня на състезанието се допуска само отказ от участие в определените
дисциплини, а не замяна на състезатели.
4. Няма да бъдат приемани списъци на отбори – участници, на които не е
изписано името на учителя водач и не са заверени от директора на
училището.
5. Състезателите е необходимо да се явят 40 мин. преди старта на
състезанието за определената възрастова група (НЕ ПО РАНО).
6.. Всички състезания се провеждат съгласно Правилника на ФИНА и БФПС.
За момичета и девойки 5-7; 8-10 и 11-12 клас – не се допуска участие с
половинки бански и клинове под коляното
7. На 07 и 09 декември 2016г. за 1-2 клас / 3-4 клас и за 8-10 клас / 11-12 клас
дисциплините ще се редуват

ПРАВИЛА

