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ПОЛОЖЕННЯ
про проведення відкритого чемпіонату міста з акватлону
«Кремень - акватлон», присвяченого дню повітряно-десантних військ

І. МЕТА І ЗАВДАННЯ
Змагання проводиться з метою:
- подальшої популяризації та розвитку акватлону в м. Кременчуці, Полтавській області;
- підвищення та покращення рівня спортивної майстерності, виявлення найсильніших і
перспективних спортсменів для комплектування збірних команд міста;
- зміцнення дружніх стосунків між спортсменами різних регіонів України.

2.ТЕРМІН І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
Змагання з акватлону (біг, плавання – зв’язка) проводяться 5 серпня 2017 року у парку
«Воїнів – інтернаціоналістів», районі пляжного клубу «Кордон» на річці Сухий Кагамлик.
Урочисте відкриття змагань - 05.08.2017 року о 9.45. Початок змагань 05.08 - о 1000. Приїзд
учасників з інших міст та реєстрація – 05.08.2017 до 900.

3.КЕРІВНИЦТВО ПІДГОТОВКОЮ І ПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЬ
Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснюють відділ з фізичної
культури і спорту виконкому Кременчуцької міської ради та ГО СК «Нафтохімік». Безпосереднє
проведення змагань покладена на головну суддівську колегію. Головний суддя змагань – Година
С.О.

4.УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
До участі у змаганнях з акватлону допускаються всі бажаючі (діти, чоловіки та жінки), які за
станом здоров‘я та допуском лікаря можуть приймати участь у спортивних змаганнях.
Змагання є особисто-командними і проводяться по наступним дистанціям – 2500м біг + 1000м
плавання + 2500м біг в категоріях:
- жінки 18-34; 35+;
- чоловіки 18-34; 35+;
- естафетний залік (2 учасника будь-якої статі, старші 18 років).

5.УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
Реєстрація учасників змагань з акватлону та видача номерів проводиться в день змагань на
території парку «Воїнів – інтернаціоналістів» 5 серпня 2017 року з 730 до 900.
Використання гідрокостюмів дозволяється. На бігових етапах номер повинен знаходитися спереду, поверх одягу учасника; на плавальному - допускається позначка номера на тілі або
шапочці перманентним маркером.
Ліміт часу на подолання вище зазначеної дистанції акватлону – 1 година 30 хвилин

6.НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ І ПРИЗЕРІВ
Переможці і призери у кожній віковій категорії визначаються за кращим часом.
Усі переможці в індивідуальному і естафетному заліку нагороджуються грамотами та медалями.

7.ФІНАНСУВАННЯ
За рахунок відділу з фізичної культури і спорту виконкому Кременчуцької міської ради
проводиться нагородження грамотами та медалями переможців змагань по віковим категоріям.
Всі витрати по харчуванню та розміщенню спортсменів несуть організації, що відряджають і самі
спортсмени.

8. БЕЗПЕКА ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
У відповідності до Постанови Кабінету міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025
«Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для
проведення масових спортивних заходів та культурно-видовищних заходів» контроль за
підготовкою спортивних споруд та забезпеченням безпеки при проведенні змагань здійснює
робоча комісія.
Учасники акватлону долають дистанції з послідовною зміною етапів. Маршрут кожного етапу
відзначений на карті-схемі, яка буде вивішена в день старту на інформаційній дошці Оргкомітету.
Додатково траса акватлону буде розмічена маркувальними стрічками і покажчиками (плавальними
буями).
Учасникам гонки необхідно дотримуватися всіх вказівок суддівської бригади і контролерів на
дистанції. Недотримання даної умови веде до автоматичної дискваліфікації учасника. При собі
мати свій спортивний інвентар (шапочка, окуляри, форма для бігу і т.п.).
Особисту відповідальність за життя та здоров’я спортсмени несуть самостійно.

9. МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗМАГАНЬ
У відповідності до «Положення про медичне забезпечення спортивно-масових заходів», що
затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27.10.2008 року № 614, медичне
забезпечення спортивно-масових заходів здійснюється Українським центром спортивної
медицини, обласними та міськими диспансерами, центрами, незалежно від їх відомчого
підпорядкування, відділеннями спортивної медицини лікувально-профілактичних закладів
загальної мережі. Для медичного забезпечення змагань залучаються кваліфіковані медичні
працівники та обов’язкове чергування карети швидкої невідкладної медичної допомоги.
Присутність лікаря із спортивної медицини обов’язкова на змаганнях всіх рівнів.
Лікар змагань входить до складу суддівської колегії на правах заступника головного судді.
Всі його рішення в межах компетентності обов'язкові для учасників, суддів, організаторів змагань.
Лікар представляє в організаційний комітет або суддівську колегію план медичного забезпечення
змагань та звіт з їх закінчення.

10. ПОРЯДОК І ТЕРМІН ПОДАННЯ ЗАЯВОК
Заявки встановленого зразку на участь у змаганнях подаються до суддівської колегії в день
приїзду до змагань. Поіменні заявки учасників змагань подаються у головну суддівську
колегію змагань в електронному вигляді (kirchyk@gmail.com), до 04.08.2017р. оригінали
заявок до 900 05.08.2017 р. Поіменні заявки обов’язково повинні бути завірені лікарем. Всі
учасники змагань повинні мати при собі посвідчення, паспорти, або свідоцтва про народження, а
також ксерокопії довідок з ідентифікаційними номерами.
Дане положення є офіційним викликом на змагання.

Голова оргкомітету «Кремень-акватлон»
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С.М. Кірчик

Головний суддя «Кремень-акватлон»

_______________

С.А. Година

Додаток до положень «Кремень-акватлон 2017»
«Схема кола бігового етапу» (2×1000 + 500 м)

«Схема кола плавального етапу» (2×500 м)

