НАРЕДБА
за провеждане на турнир по Плуване
към ХIХ-та Варненска универсиада
1. Ръководство и организация
Турнирът по плуване, към ХIХ-та Варненска Универсиада, се организира и провежда от
Община Варна, Студентските съвети и Академичните звена отговарящи за спорта в
университета. Турнирът се провежда съгласно изискванията на БФПС и настоящата наредба.
2.




Време и място на провеждане
Място – Плувен комплекс „Приморски” Варна.
Дата – 21.04.2018 г. /събота/
Час - 10.00 часа.

3. Идеи и цели на състезанието
Основна цел на състезането е стимулирането и популяризирането на плуването сред
студентите от шестте варненски Университета.
4. Право на участие
В турнира по плуване имат право да участват студенти, бакалаври, магистри, докторанти
мъже и жени записани за учебната 2017/2018 г., вписани в регистъра на действащи и
прекъснали студенти и докторанти.
 Заявки за участие ще се приемат до 17.00 ч. на 19 април /четвъртък/ по образец –
приложение на имейл адрес: atanasgeorgiev82@abv.bg.
 Всеки състезател има право на участие в 2 (две) индивидуални дисциплини и 1 (една)
щафета.
 Всеки Университет има право да участва с неограничен брой състезатели в
индивидуалните дисциплини.
5. Програма
 Техническата конференция ще се проведе на 21.04.2018 г. от 09.30 ч. в ПК „Приморски”.
 Участниците ще бъдат разделени на мъже и жени.
 Турнирът по плуване се провежда по време.
Последователност на дисциплините :
 50 м бътерфлай
жени / мъже
 50 м гръб
жени / мъже
 50 м бруст
жени / мъже
 50 м свободен стил
жени / мъже
 5x50 м свободна щафета
6. Документи за участие
 Списък съдържащ трите имена и факултетен номер, заверен от Академичните звена
отговарящи за спорта в съответния университет приложение 1;
 Студентска книжка на състезателите удостоверяваща самоличността и
административна заверка за учебната 2017/2018 година;
 Заверен предсъстезателен медицински преглед.

 Заявка за участие по дисциплини се приемат до 17.00 ч. на 19 април /четвъртък/ на
имейл адрес: atanasgeorgiev82@abv.bg
7. Класиране и награди
Класирането е индивидуално и отборно (мъже и жени – общо). За отборното класиране се
зачитат резултатите на най-добрите 4 мъже и 4 жени от ВУ за всеки стил. Точките от
щафетата се удвояват.
За индивидуалното и отборно класиране точките ще бъдат давани както следва:
1-во място - 22т., 2-ро място – 20т., 3-то място – 19т., 4-то място – 18т. и т.н.
За състезателите класирали се на първите три места в отделните дисциплини са предвидени
предметни награди.
8. Официалното награждаване и закриване на ХIХ-та Варненска универсиада ще се
състои на 28 април 2018 /събота/ от 18.00 часа в Юнашки салон.
9. Допълнителни разпоредби
 Всеки отговорник на отбор представя документите на главния съдия преди
началото на срещата
 Контестации се предават до 15 мин. след края на серията, на главния съдия и на
представител от организаторите. Разглеждат се от комисия в състав съдийски апарат и
представител на организаторите.
 Последователността на стартиране на участниците в щафетата е както следва: 1-ви
пост – мъж, 2-ри пост – жена, 3-ти пост – мъж, 4-ти пост – жена, 5-ти пост – мъж
 Ако т. 6 се наруши по какъвто и да е начин отбора се дисквалифицира от турнира.
10.Финансови условия
Организационните разходи, разходите за съдийски, лекарски хонорари и награди се
осигуряват от организаторите от Община Варна.
11. Контакти - Отдел Спорт 052 / 820 812 Данчо Илиев и www. sportvarna.com
Съорганизатори:
Община Варна, Дирекция „Спорт“:............................
Данчо Илиев – Гл. експерт „Спортни дейности”
ВСУ „Черноризец Храбър” - Варна ........................
Доц. д-р Огнян Къчев ръководител
секция „Спорт и лична защита”

............................
Председател ст. съвет

ВВМУ „Никола Й. Вапцаров” – Варна ……….
Динко Тенев
Преподавател ФВС

...........................

Икономически Университет – Варна ................
Доц. Илко Илиев
Ръководител „Катедра ФВС”

...........................

Медицински Университет – Варна ………......
Жулиета Виденова
УНС по ФВС

...........................

Технически Университет – Варна ….…….......
Красимир Йорданов
Ръководител „Катедра ФВС"

............................

Висше училище по мениджмънт – Варна ….…….......
Павел Йорданов

Председател ст. съвет

Председател ст. съвет

Председател ст. съвет

Председател ст. Съвет

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Списък
На студентите от ..........................................
за участие в турнир по Плуване към XIX Варненска Универсиада 2018 г.

№

Три имена
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Подпис и печат:
Ръководител спортно звено в университета
(Име и фамилия)

Факултетен номер

