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П О Л О Ж Е Н Н Я  
про проведення обласного турніру з плавання  

на призи Заслуженого тренера України Щеглова К.М.  
 

1. Мета та завдання. 
  Турнір з плавання проводиться з метою відзначення 85-ти річчя Заслуженого тренера України 
Щеглова К. М., популяризації та розвитку плавання в місті Житомирі та Житомирській області, підвищення 
майстерності плавців. 
 

2. Термін і місце проведення змагань. 
 Змагання проводяться 16 червня 2018 р. у м. Житомирі, басейн ЖДЮСШ «Авангард» (25 м). 
 Початок змагань об 11.30 год. 
 

3. Учасники змагань. 
 До участі у змаганнях запрошуються спортсмени-плавці незалежно від віку + категорія “Мастерс” 
 

4. Програма змагань. 
16 червня – 100 м к/п, 50 м в/с, 50 м брас, 50 м бат, 50 м н/сп. 

 

5. Система заліку. 
Кожен учасник має право на два старти. Переможці та призери визначаються в абсолютній 

першості на кожній із дистанцій із врахуванням коефіцієнту за віком. 
 

6. Нагородження. 
 Учасники, які посіли перші місця на окремих дистанціях, нагороджуються медалями та 
спеціальними призами від ЗТУ Щеглова К.М. Учасники, які посіли 2-3 місця нагороджуються медалями. 

 

7. Фінансові витрати. 
Управління сім’ї, молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації несе витрати по 

оплаті харчування суддівської колегії та нагородження медалями.  
Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради несе витрати по 

нагородженню переможців спеціальними призами.  
Нагородження учасників пам’ятними медалями відбувається за рахунок Житомирського 

відокремленого підрозділу Федерації плавання України в Житомирській області та СК «Житомир Аква 
Мастерс».  

 

8. Заявка. 
Заявки подаються в суддівську колегію в день початку змагань за встановленим зразком. 

Підтвердження про участь просимо надіслати до 15 червня 2018 року за адресою: 10008 м. Житомир, вул. 
Фещенка-Чопівського, 10 ЖДЮСШ «Авангард» (тел. школи: (0412) 42-01-69, тел. басейну: (0412) 37-21-67, 
(067) 410 5242 – М. Крук).  

 

Дане положення є офіційним викликом на змагання. 
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