3-ТИ МЕЖДУНАРОДЕН ПЛУВЕН ТУРНИР „ПЛОВДИВ”
НАРЕДБА
Уважаеми колеги, с голямо удоволствие ви каним да участвате във 3-ти международен
плувен турнир”Пловдив” на 26/събота/и 27/неделя/ ноември 2016г. в гр.Пловдив
ОРГАНИЗАТОР: Община Пловдив и Плувен клуб „Спринт”- Пловдив.
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: Общински плувен комплекс „Младост” на 25 метров басейн с пет
коридора. Температура на водата 27.0 градуса. Времената ще се отчитат с електронна
измервателна уредба.
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ: Турнирът ще се проведе в три полудни.
Събота сутрин: начало 9.00 ч.
Загрявка от 8.30 до 8.50 ч.
Събота следобед: начало 16.00 ч.
Загрявка от 15.00 до 15.45 ч.
Официално откриване на турнира

Неделя сутрин: начало 9.00 ч.
Загрявка от 8.00 до 8.50 ч.
Официално закриване на турнира
Награждаване на най-добрите плувци

Техническата конференция ще се проведе на 25.11.2016г. /петък/ от 18.00 ч. на Плувен комплекс
„Младост”. Всеки клуб да предостави списък на състезателите преминали медицински преглед.
ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
Категория А
Категория B
Категория C
Категория D

мъже
2001 и по-големи
2002 – 2003 г.
2004 – 2005 г.
2006 – 2007 г.

жени
2001 и по-големи
2002-2003 г.
2004-2005 г.
2006 – 2007 г.

1
2
3
4
5
6

ПРОГРАМА
Събота /26.11.16 г./ начало 9.00 ч.
Събота/26.11.16 г./ начало 16.00 ч.
100м.бътерфлай м/ж A,B,C
1 50 м. гръб
ж/м A,B,C,D
200м. гръб
м/ж A,B
2 100м.св.ст
ж/м A,B,C
50м.св.ст.
м/ж A,B,C,D
3 200м. бътерфлай
ж/м A,B
100м.бруст
м/ж A,B,C
4 50м.бруст
ж/м A,B,C,D
200м.съчетано
м/ж A,B,C
5 400м.св.ст
ж/м по време
800м.св.стил.
м/ж по време
6 4x50м.смeсена.щафета ж/м

1
2
2
3
4
5
7

Неделя /27.11.16 г./ начало 9.00 ч.
100м.съчетано
м/ж A,B,С,D
200м.св.ст
м/ж А,В
50м.бътерфлай
м/ж A,B,C,D
200м.бруст
м/ж A,B
100м.гръб
м/ж A,B,C
400м.съчетано
м/ж по време
4x50м.св.ст.щафета м/ж

На вниманието на всички треньори:
В дисциплината 800 м.св.ст. състезателите ще стартират в две /2/ серии при жени и
две/2/ серии при мъже /10 мъже и 10 жени/ по заявени времена.
В дисциплината 400м.съчетано плуване състезтелите ще стартират в три /3/ серии при
жени и три /3/ серии при мъже / 15 мъже и 15 жени / по заявени времена.
В дисциплината 400м.св.ст състезтелите ще стартират в четири / 4 / серии при жени и
четири /4/ серии при мъже / 20 мъже и 20 жени / по заявени времена.
Всеки отбор има право на участие с по една щафета в щафетните дисциплин при мъже и
при жени.
ПРАВО НА УЧАСТИЕ:
Всеки състезател има право да се състезава до пет /5/ индивидуални дисциплини от
програмата на турнира.
Такса участие в турнира на състезател – 20лв.
Всеки плувен клуб участва с не повече от 20 състезатели.

НАГРАДИ:
Медали за първите трима състезатели във всяка категория и дисциплина.
Купа и парична награда от 50 евро на състезателите с най-добър резултат по таблиците
на FINA в четирите категории при ж/м.
„Най-добър плувец на турнир Пловдив-2016г.” ще се определи от сбора на точките по
таблици на FINA в три / 3 / индивидуални дисциплини при ж/м.
Състезателите определени за „Най-добър плувец на турнира” ще бъдат наградени с
купа, медал и парична награда от 200 евро.
ЗАЯВКА ЗА ТУРНИРА
Заявките се приемат до 19.11.2016г./събота/ на e-mail botkoswim1@abv.bg и
mesrobovich@abv.bg

ВНИМАНИЕ! Изпращайте заявките и на двете ел.пощи.

Тел: +359 888 38 50 91 г-н Ботко Трендафилов
НАСТАНЯВАНЕ: Отборите сами осигуряват престоя си по време на турнира.
За повече информация и запитвания на тел. +359 888 38 50 91 г-н Ботко Трендафилов

Плувен клуб”Спринт”-Пловдив

