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НАРЕДБА  

за провеждане на коледно състезание по плуване 

КУПА ОЛИМП  

 
 

I . ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 
Състезанието по плуване  има за цел  да популяризира плувния спорт 
сред децата, да допринася за развитието му и да определи най-
добрите  сред тях.  
 

II. РЪКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ  
Коледното състезание по плуване се организира и ръководи от 
Национален спортен клуб Олимп и ПК Спринт със съдействието на 
Овергаз Арена – домакин на състезанието.   
 

III.  МЯСТО И ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ  
Състезанието ще се проведе на 21.12.2013г. в плувния басейн на 
Овергаз Арена.  
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IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

 Клубове – Само поканени с официална покана от организатора 
НСК Олимп и ПК Спринт .  

 В състезанието имат право на участие деца родени: 2000, 2001, 
2002г, 2003 , 2004 , 2005 , 2006 и 2007г.  

 Състезателите трябва да са членове към клуба, за който се 
състезават .  

 Всеки участник има право да участва в не повече от 2 
дисциплини .      

 Всеки клуб има право на 3-ма състезатели в дадена дисциплина 
50 м. Свободен стил– 3 момчета и 3 момичета и 2-ма състезатели 
в дисциплините 50 м. Бруст и 50 м. Гръб.  

 Възрастови групи                                         

0 -   родени 2007г.                                       
I  -   родени 2006г.                                       
II -  родени 2005г.                                       
III - родени 2004г. и 2003 г.                  
IV - родени 2002г. , 2001г. и 2000г.    

Дисциплини 

50 м . свобoден стил 
50м . св.стил и 50 м. гръб 
50м .св.стил, 50м. Гръб, 50м. бруст 
50м .св.стил, 50м гръб, 50м. бруст 
50м .св.стил, 50м гръб, 50м. бруст

-------- 
Щафета –    8 х 50 св. Стил момчета и момичета .  
По едно момче и едно момиче от 2006г. , 2005г. , 2004г. , 2003 г.   

 Всички родители да си носят чехли ( джапанки )  

 Такса участие   - 15 лв .  

 Краен Срок 

До 1 декември включително поканените клубове трябва да 
потвърдят участието си на състезанието чрез e-mail :  
pkolimp@pluvane.com  
 
До 08 декември включително 2013 година клубовете представят 
следните документи за участие в състезанието: 
1. Подписана декларация за освобождаване от отговорност на 

организаторите.( приложение 1 )  
2. Копие Акт за раждане  
3. Попълнени заявки за участие с попълнено време (приложение 2 )  
4. Такса участие за брой деца .  

При недостоверно подадена информация треньорът поема 
отговорност, а състезателят се декласира.  
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V  ПРОГРАМА НА СЪСТЕЗАНИЕТО 

 

09:15 -09:45  Загрявка  

09:45                Напускане на басейна  

10:00                Откриване на състезанието  

Първи стартират момчета. Момичета втори.  

Ред на стартиране на дисциплините: кроул, гръб, бруст .  

10:05                Първи старт 0 гр.          

10:20                Първи старт I гр.  

10:35                Награждаване 0 гр.  

10:40                Първи старт II гр.   

10:55      Награждаване I гр.  

11:00                Първи старт III гр.  

11:15      Награждаване II гр. 

11:20      Първи старт IV  гр.  

11:35      Награждаване III  гр.  

11:37                Награждаване  IV  гр.  

Същото нещо се повтаря за 50 м гръб  

Същото нещо се повтаря за 50 м бруст  

12:30       Щафета   

12:40     Награждаване Щафета момчета  

12:45     Награждаване Щафета момичета  

 

ОТБОРНО НАГРАЖДАВАНЕ  

 

12:55- 13:00   Закриване на състезанието  
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VI. НАГРАДИ  
 Класиране – по реда на пристигналите деца ( по време )  

Първите трима завършили по време участници се награждават с 
медали, както следва 1 място –златен медал , 2 място – сребърен 
медал, 3 място – бронзов медал. 
 1 място - 9т. 

 2 място - 6т. 

 3 място - 3т. 

 4 място - 1т.                       

при щафетата точките се удвояват .  

 Отборно награждаване – КУПА ОЛИМП 

 Купата се дава на отбора събрал най-много точки .  

 

Всички останали участници получават грамота за 
участие.  

Също така получават торта, сок, календар и химикал от 
официалните спонсори City Build Studio Ltd, Global Food 
Company Ltd и издателство „Изкуства“ 

 

 

 
   

 

Желаем Ви Весела Коледа и успех на състезанието ! 
 


