ЛІГА ДИТЯЧОГО ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ
ПОЛОЖЕННЯ ГРАН-ПРІ 2015-2016р.
(«SPEEDO Гран-Прі Січ – 3 етап», 14/05/2016), м. Запоріжжя
Увага! Увага! Увага! Змагання серії Гран-Прі проводяться в чотири етапи. Для можливості
виграти Гран-Прі, спортсмен має взяти участь у мінімум будь-яких трьох етапах. Вікова
група 5 років і молодше в розіграші Гран-Прі не може приймати участі, але може
виступати на кожному окремому етапі серії 2015-2106р.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ГРАН-ПРІ 2015-2016рр.
1.

ЕТАПИ СЕРІЇ ГРАН-ПРІ 2015-2016 рр.
1.1. Гран-Прі Захід – 31.10.2015р – м. Ужгород
1.2. Гран-Прі «Вогняна Мавпа» - 19.12.2015 – м. Київ
1.3. Гран-Прі Південь – 23.04.2016 (перенесено на 14.05.2016) – м. Запоріжжя
1.4. Гран-Прі Схід – 28.05.2016 (перенесено на 04.06.2016) – м. Одеса

2.

Призовий фонд Гран-Прі. Призовий фонд, що буде вручено переможцям Гран-Прі складає 20% від суми
стартових внесків всіх чотирьох етапів, але не менший за 15000 (п'ятнадцять) тисяч гривень. Після
проведення кожного етапу, оргкомітет публікує на сайті ЛДПУ оновлену суму призового фонду.

3.

Довжина басейну. Всі етапи серії Гран-Прі ЛІГИ дитячого ПЛАВАННЯ України проводяться у «коротких»
басейнах довжиною 25 метрів.

4.

Формат змагань. На кожному окремому етапі спортсмени розподіляються по 3-х Лігах (Золота, Срібна,
Бронзова) відповідно до заявлених результатів та нормативів ЛДПУ, щодо розподілу до ліг.

5.

Нагороди.
5.1. На кожному з 4-х етапів серії Гран-Прі спортсмени, що посіли:
-

1 місце у Золотій Лізі, отримують медаль, пам’ятну стрічку та приз від спонсора (за наявністю)

-

2 і 3 місця у Золотій Лізі, отримують медалі та пам’ятні стрічки

-

4-8 місця у Золотій Лізі, отримують пам’ятні стрічки

-

1-8 місця у срібній та бронзовій лігах, отримують пам’ятні стрічки

5.2. За підсумком всіх чотирьох етапів серії Гран-Прі ЛІГИ дитячого ПЛАВАННЯ України визначаються
переможці та призери Гран-Прі які розподіляють призовий фонд наступним чином:

6.

-

Переможці, один хлопчик і одна дівчинка, отримують 50% від загального призового фонду, тобто
кожен отримує 25% від загального призового фонду,

-

Срібні призери, один хлопчик і одна дівчинка, отримують 30% від загального призового фонду,
тобто кожен отримує 15% від загального призового фонду,

-

Бронзові призери, один хлопчик і одна дівчинка, отримують 20% від загального призового

Переможці і призери Гран-Прі. Переможці і призери Гран-Прі визначаються шляхом простого складання
суми очок отриманих на всіх етапах серії Гран-Прі ЛІГИ дитячого ПЛАВАННЯ України, але за умови участі
як найменш у трьох етапах серії. Переможцем стають один хлопчик і одна дівчинка, що набрали найбільшу
кількість очок на протязі всіх етапів. Срібними призерами стають один хлопчик і одна дівчинка, що
зайняли другі місця за сумою очок всіх етапів. Бронзовими призерами стають один хлопчик і одна
дівчинка, що зайняли треті місця за сумою очок всіх етапів. При визначенні переможців і призерів Гран-Прі
вікова категорія не враховується.
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ЛІГА ДИТЯЧОГО ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ
ПОЛОЖЕННЯ ГРАН-ПРІ 2015-2016р.
(«SPEEDO Гран-Прі Січ – 3 етап», 14/05/2016), м. Запоріжжя
6.1 (НОВЕ) Якщо спортсмени, що потрапляють до складу призерів, отримують однакову кількість очок
розподіл призового фонду призначається за наступною схемою серед хлопців та дівчат окремо:


Два ПЕРШИХ місця (не має другого) –



ТРИ, або більше ПЕРШИХ місця (не має другого і третього) -



Два або більше ДРУГИХ місця (не має третього) -

1 місце
1 місце
3 місце
Сума коштів що належить срібному призеру додається до суми коштів, що належить переможцю та ділиться
порівну між двома спортсменами, що набрали однакову кількість очок.
1 місце
1 місце
1 місце
Сума коштів що належить срібному і бронзовому призерам додається до суми коштів, що належить
переможцю та ділиться порівну між трьома або більше спортсменами, що набрали однакову кількість очок.
1 місце
2 місце
2 місце
Сума коштів що належить бронзовому призеру додається до суми коштів, що належить срібному призеру та
ділиться порівну між двома або більше спортсменами, що набрали однакову кількість очок і посіли друге
місце.

Два або більше ТРЕТІХ місця - 1 місце
2 місце
3 місце
3 місце
Сума коштів що належить бронзовому призеру ділиться порівну між двома або більше спортсменами, що
набрали однакову кількість очок і посіли третє місце.
7.

Підрахунок очок. Очки нараховуються тільки за 1-3 місця Золотої Ліги у кожному окремому номері
програми на кожному етапі серії Гран-Прі 2015-2016 рр за наступною схемою:
7.1. 1 місце – 5 очок,
7.2. 2 місце – 3 очок,
7.3. 3 місце – 1 очко.
7.4. (НОВЕ) Спортсменам дозволяється виступати в необмеженій кількості номерів програми у своїй
віковій групі протягом будь-якого з етапів, але в залік ідуть 5 (п’ять) найкращих місць.

Наприклад: На першому етапі в м. Ужгород спортсмен Плавко Орест (9 років) виступав у 7 номерах програми і
посів наступні місця









25 м – в/с – 3 місце (золота ліга) – 1 очко
25 м батт – 1 місце (срібна ліга) – 0 очок
25 м брасом – 1 місце (золота ліга) – 5 очок
50 м в/с – 5 місце (золота ліга) – 0 очок
50 м н/с – 3 місце (золота ліга) – 1 очко
50 м брасом – 1 місце (золота ліга) – 5 очок
100 м к/п – 2 місце (золота ліга) – 3 очка

До заліку зараховуються 5 кращих місць, що загалом дадуть 15 очок.
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ЛІГА ДИТЯЧОГО ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ
ПОЛОЖЕННЯ ГРАН-ПРІ 2015-2016р.
(«SPEEDO Гран-Прі Січ – 3 етап», 14/05/2016), м. Запоріжжя

Регламент етапу Гран-Прі Січ

Санкціоновано: Ліга дитячого плавання України (ЛДПУ). Запорізька федерація плавання України(ЗФПУ).
Організатори: ЛДПУ-ЗФПУ.
Дата змагання: 14, Травня 2016р.
І СЕСІЯ (9 р. і молодші) - Розминка: 10:00; Старт: 10:45;
ІІ СЕСІЯ (10 – 13 р.) - Розминка: 13:30; Старт: 14:15
Вікові групи < 5 років, 6-7 років, 8-9 років, 10-11 років, 12-13 років.
БАСЕЙН: Спорткомплексу «Спартак КПУ», Україна, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-в. 6 доріжок 25 метрів, глядацькі

трибуни - балкон. Тел. Басейну +38 0612 63-99-70.
Рефері: Ігор Орлов – суддя з плавання національної категорії.
ЯК ДОЇХАТИ: Маршрут 77, 80, 85. Від вокзалу Автобус № 62, 46, Трамвай №3.
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ЛІГА ДИТЯЧОГО ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ
ПОЛОЖЕННЯ ГРАН-ПРІ 2015-2016р.
(«SPEEDO Гран-Прі Січ – 3 етап», 14/05/2016), м. Запоріжжя
ПРОГРАМА: 14/05/2016 Всі вікові групи (до 14 років).
І СЕСІЯ
РОЗМИНКА

ПОЧАТОК ЗМАГАНЬ

10:00

10:45

№
ПРО
ГР.

ДИСТАНЦІЯ

ВІК. ГРУПИ

СТАТЬ

№
ПРО
ГР.

ДИСТАНЦІЯ

ВІК. ГРУПИ

СТАТЬ

1

25 м. на спині

< 5, 6-7, 8-9

Дів.

2

25 м. на спині

< 5, 6-7, 8-9

Хлоп.

3

25 м. батерфляй

<5, 6-7, 8-9

Дів.

4

25 м. батерфляй

<5, 6-7, 8-9

Хлоп.

5

25 м. брас

<5, 6-7, 8-9

Дів.

6

25 м. брас

<5, 6-7, 8-9

Хлоп.

7

25 м. вільний стиль

< 5, 6-7, 8-9

Дів.

8

25 м. вільний стиль

< 5, 6-7, 8-9

Хлоп

9

50 м. на спині

6-7, 8-9

Дів.

10

50 м. на спині

6-7, 8-9

Хлоп.

11

50 м. батерфляй

6-7, 8-9

Дів.

12

50 м. батерфляй

6-7, 8-9

Хлоп.

13

50 м. брас

6-7, 8-9

Дів.

14

50 м. брас

6-7, 8-9

Хлоп.

15

50 м. вільний стиль

6-7, 8-9

Дів.

16

50 м. вільний стиль

6-7, 8-9

Хлоп.

17

100 м. комплексне
плав.

6-7, 8-9

Дів.

18

100 м. комплексне
плав.

6-7, 8-9
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Хлоп.

ЛІГА ДИТЯЧОГО ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ
ПОЛОЖЕННЯ ГРАН-ПРІ 2015-2016р.
(«SPEEDO Гран-Прі Січ – 3 етап», 14/05/2016), м. Запоріжжя
ІІ СЕСІЯ
РОЗМИНКА

ПОЧАТОК ЗМАГАНЬ

13:30

14:15

№
ПРО
ГР.

ДИСТАНЦІЯ

ВІК. ГРУПИ

СТАТЬ

№
ПРО
ГР.

ДИСТАНЦІЯ

ВІК. ГРУПИ

СТАТЬ

1

25 м. на спині

10-11, 12-13

Дів.

2

25 м. на спині

10-11, 12-13

Хлоп.

3

25 м. батерфляй

10-11, 12-13

Дів.

4

25 м. батерфляй

10-11, 12-13

Хлоп.

5

25 м. брас

10-11, 12-13

Дів.

6

25 м. брас

10-11, 12-13

Хлоп.

7

25 м. вільний стиль

10-11, 12-13

Дів.

8

25 м. вільний стиль

10-11, 12-13

Хлоп

17

100 м. комплексне
плав.

10-11, 12-13

Дів.

18

100 м. комплексне
плав.

10-11, 12-13

19

100 м. на спині

10-11, 12-13

Дів.

20

100 м. на спині

10-11, 12-13

Хлоп.

21

100 м. батерфляй

10-11, 12-13

Дів.

22

100 м. батерфляй

10-11, 12-13

Хлоп.

23

100 м. брас

10-11, 12-13

Дів.

24

100 м. брас

10-11, 12-13

Хлоп.

25

100 м. вільний стиль

10-11, 12-13

Дів.

26

100 м. вільний стиль

10-11, 12-13

Хлоп.

Хлоп.

ЗАЯВКИ: ОСТАННІЙ ТЕРМІ Н ПОДА ЧІ ЗАЯ ВКИ НА УЧАСТЬ У ЗМАГАННЯХ – 11 ТРАВНЯ 2016 РОКУ. ЗАЯВКИ
ОФОРМЛЮЮТЬСЯ І ПОДАЮ ТЬСЯ ПРЕДСТАВНИКАМИ (ТРЕНЕР АМИ) КОМАНД В ЯКИХ ЗАЙМАЄ ТЬС Я
ДИТИНА . ЕЛЕКТР ОННІ ЗАЯВКИ ОБ РОБЛЮЮТЬСЯ БЕЗКОШТОВ НО. ПАПЕРОВІ ЗАЯВКИ , БЕЗ ДОДАННЯ
ЕЛЕКТРОННОГО ФАЙЛУ З АЯВКИ ОБРОБЛЮЮТЬСЯ З КОМІС ІЄЮ 10 ГРН/У ЧАСНИК. В ЗАЯВКАХ ПОТРІБНО
УКАЗУВАТИ ПОВНУ ДАТУ НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ ТА КОНТАКТНИЙ ТЕЛЕФОН І ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЮ ТОГО, ХТО СКЛАДАЄ
ЗАЯВКУ. ОТРИМАТИ ЕЛЕКТРОННУ ЗАЯ ВКУ ТА ВІДЕО ІНСТРУКЦІЮ ПО ЇЇ З АПОВНЕНН Ю МОЖНА НА САЙТІ
WWW.UKSL.COM.UA.
ЗАПОВНЕНІ
З АЯВКИ
ВІДПРАВЛЯТИ
НА
EMAIL:
UKSAENTRIES @GMAIL.COM.
ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРИЙОМ У ЗАЯВОК БУДЕ НАДХ ОД ИТИ НА ПРОТЯЗІ 2-Х РОБОЧИХ ДНІВ. ТЕЛЕ ФОН ДЛЯ
ДОВІДОК П О ЗАЯВКАМ: 067-691-6001, СЕ РГІЙ.

СТАРТОВІ ВНЕСКИ
ОПЛАТА СТАРТОВИХ ВНЕСКІВ: Після отримання підтвердження прийому заявки від оргкомітету, представник
клубу повинен перерахувати зазначену в підтвердженні суму на банківський рахунок ЛДПУ.
Вартість заявки: 50 грн./дистанція (член ЛДПУ). 60грн/дистанція (не член ЛДПУ);
Заявки, що не сплачені до 14 травня 11:00 відхиляються.
Плата за заявки не повертається.
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:

ГО “ЛIГА ДИТЯЧОГО ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ”, ЄДРПОУ/ДРФО 39480064 Р/Р 26003052735400 у "ПАТ КБ
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ЛІГА ДИТЯЧОГО ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ
ПОЛОЖЕННЯ ГРАН-ПРІ 2015-2016р.
(«SPEEDO Гран-Прі Січ – 3 етап», 14/05/2016), м. Запоріжжя
ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570), МФО 300711. ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: Стартовий внесок
на Гран-Прі 2 етап, Назва Клубу (або Прізвище Ім’я спортсмена).

Оргкомітет може вимагати копію квитанції про оплату на мандатній комісії.
ЗАЯВОЧНИЙ ЧАС: Час, що заявляється у заявочній формі має бути найкращим часом плавця показаним на офіційних
змаганнях цього або попереднього сезону в басейнах довжиною 25 або 50 метрів. (Час отриманий на тренуваннях не
прийнятний). Тренери і плавці мають бути готовими, щоб довести всі заявлені результати. Порушення цієї вимоги
призведе до дискваліфікації. Стартовий внесок за недійсну заявку не повертається.
КЛУБНА УНІФОРМА: Для участі у параді та популяризації свого клубу представники команд намагаються бути одягнені в
клубну уніформу. Ліга дитячого плавання України може посприяти клубам в пошуку постачальників уніформи за
низькими цінами.
ДОПУСК ДО ЗМАГАНЬ: До участі у змаганнях приймаються заявки від спеціалізованих дитячих спортивних закладів
(дюсш, сдюшор тощо…) та приватних клубів і шкіл з плавання. Змагання відкриті для всіх спортсменів, що
зареєстровані членами Ліги дитячого плавання України та гостей за умови сплати стартових внесків для не членів
ЛДПУ. Спортсменам дозволяється участь у змаганнях за умови подання заяви на членство до або під час змагань разом з
копією свідоцтва про народження. Заяви можна завантажити з сайту www.uksl.com.ua на сторінці «легіонерам». Вартість
вступного та реєстраційного внеску на сезон 2015 роки складає О грн.) Спортсмени без довідки лікаря, про допуск до
занять плаванням до змагань не допускаються.
Спортсмени вікової категорії < 5 років допускаються до змагань, якщо тренер гарантуватиме можливість спортсмена
подолати заявлену дистанцію.
МАНДАТНА КОМІСІЯ: Мандатна комісія буде працювати в холі басейну «СПАРТАК КПУ», м. Запоріжжя, з 08:00 до 9:30. На
мандатну комісію представники подають:
- фінальну заявку без/зі змін(ами),
- заяви на вступ до членів ЛДПУ (для спортсменів, що не зареєструвалися),
- копію свідоцтва про народження заявлених плавців,
- довідку від лікаря на допуск до змагань (занять плаванням),
- документ, що підтверджує сплату стартових внесків.
Мандатна комісія не приймає нові заявки, що не були подані попередньо до крайнього терміну, тільки вносить зміни
до існуючих заявок, та викреслює спортсменів що не зможуть взяти участь.
Якщо команда, або учасник не встигають на мандатну комісію, свою участь можна підтвердити телефоном (067)6916001 (Сергій)
ПРАВИЛА: Змагання проводяться за правилами Федерації плавання України для дітей віком від 10-ти років. Для плавців
віком 9 років і молодшим допускається але не вітається: 1(один) фальстарт на заплив, при плаванні батерфляєм та
брасом торкання на фініші однією рукою, не одночасні рухи ногами або руками протягом дистанції, але за умови, що такі
дії не призводять до явної переваги. Дискваліфікація визначається Рефері змагань. Подолання дистанції вочевидь не
схожим способом на заявлений, окрім вільного стиля, призведе до дискваліфікації. Штовхання спортсменів під час
старту не дозволяється і призведе до дискваліфікації.
Плавці молодшої вікової категорії, що бажають заявитися на будь-яку дистанцію у старшій віковій категорії, будуть
заявлені поза конкурсом та не будуть нагороджуватися і приносити очок в розіграші Гран-Прі.
ВІКОВІ КАТЕГОРІЇ Плавці повинні виступати в їх дійсній віковій категорії, що визначається віком спортсмена на перший
день змагань. В заявках потрібно указувати повну дату народження дитини.
ПЛАВАЛЬНІ КОСТЮМИ: Плавальні костюмі учасників мають відповідати вимогам правил з плавання Федерації плавання
України та ФІНА (не довшими ніж до коліна, без пластикових матеріалів).
ПЕРЕВДЯГАННЯ: Команди мають надати по одному представнику жіночого та чоловічої статі для контролю
перевдягання членів команди в роздягальнях. Діти до 7 років можуть перевдягатися на трибунах в місці знаходження їх
батьків або друзів. Батьки до роздягалень допущені не будуть.
Одягання або переодягання плавальних костюмів на бортику басейну не дозволяється.
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ЛІГА ДИТЯЧОГО ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ
ПОЛОЖЕННЯ ГРАН-ПРІ 2015-2016р.
(«SPEEDO Гран-Прі Січ – 3 етап», 14/05/2016), м. Запоріжжя
РОЗМИНКА: Всі доріжки будуть доступні з початку розминки о 12:00. До розминки допускаються команди або спортсмени
тільки під наглядом тренерів. Стрибки(Старти) будуть дозволені лише на крайніх доріжках, під наглядом тренерів, а також
відповідального волонтера/судді. Доріжки для стрибків(стартів) будуть відкриті тільки в одному напрямку, плавання в
протилежному напрямку забороняється. Всі доріжки для розминки та старту будуть перекриті за 15 хвилин до початку
змагань.
ГОЛОВНИЙ СУДДЯ(РЕФЕРІ): Головний суддя(рефері) відповідає за проведення змагань. Будь-які питання стосовно
проведення змагань повинні адресуватися до головного судді(рефері).
НАГОРОДИ: За І – ІІІ місця в Золотій лізі–медаль + пам’ятна стрічка, 4-8 місце в Золотій лізі, та 1-8 місце в Срібній та
Бронзовій Лігах пам’ятні стрічки у кожній віковій категорії (до 5 років, 6-7 р., 8-9р., 10-11р., 12-13р.
Нагороди переможцям ГРАН-ПРІ визначаються згідно з вище наведеним положенням по ГРАН-ПРІ 2015-2016 рр.

ПРИЗИ ВІД СПОНСОРІВ. ЗАОХОЧУВАНЛЬНІ ПРИЗИ КОЖНОМУ УЧАСНИКУ ЗМАГАНЬ БУДУТЬ
ПРЕДОСТАВЛЕНІ ЛИШЕ ПРИ ПІДТРИМЦІ СПОНСОР ІВ. ТАЛОН НА ОТРИМАННЯ ПАКЕТУ УЧАСНИКА
БУДЕ ВИДАВАТИСЯ ПРЕДСТАВНИКУ КЛУ БУ ПІД ЧАС МАНДАТНОЇ КОМІСІЇ.
СТАРТОВІ ПРОТОКОЛИ І СТАРТОВИЙ РЕЙТИНГ: Стартові протоколи будуть доступні на інформаційних стендах та
для представників команд з 12.30 14.05.2016. Стартовий рейтинг буде опубліковано на сайті www.uksl.com.ua
13.05.2016р.
КОНТАКТИ: Ліги дитячого плавання України

Email: contact @uksl.com.ua,
Email для заявок: uksaentries@gmail.com
Сторінка в інтернеті : www.uksl.com.ua,
Сторінка на Facebook : www.facebook.com/uksl.com.ua
Телефон : (067)730-3001
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