
 
 
 
 
 

Н А Р Е Д Б А 
 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ УЧЕНИЧЕСКИ ТУРНИР  ПО ПЛУВАНЕ  
ПО СЛУЧАЙ 104 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА РОДОПИТЕ И 

ПРАЗНИКА НА ОБЩИНА СМОЛЯН 
И  

01 НОЕМВРИ ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ 
 

 

1. Ръководство и организация 
Турнирът по плуване се организира и провежда от Община Смолян със 

съдействието на СК „Плуване Смолян“. Турнирът се провежда съгласно изискванията на 
настоящата наредба и правилника на БФПС. 

 
2. Време и място на провеждане 
� Място –  Плувен басейн „Смолян" към Община Смолян; 
� Дата –29.10.2016 г. (събота); 
� Начален час на състезанието -  10.00 часа. 

 
3. Идеи и цели на състезанието 
� Основна цел на състезанието е стимулиране и популяризиране на плуването сред 

децата от смолянските училища. 
 

4. Общи положения  
� Състезанието по плуване ще за ученици от 1 до 7 клас и 7-ми + ,  участниците ще 

бъдат от Община Смолян и Община Златоград; 
� Коридора  е с дължина 25 метра. 
� Допускане за участие на един състезател в една възрастова група и максимум 2 

дисциплини. 
� Краен срок за заявки 28.10.2016 година /петък/ до 13.00 часа. 
� Проверка на състезателите 10 минути преди старта за съответната възрастова 

група. 
 

5. Техническа конференция: 
� Дата – 29.10.2016 година /събота/; 
� Час – 09:30 часа; 
� Място – Плувен басейн „Смолян“. 

 
6. Възрастови групи 
� 1 клас, момчета и момичета в стиловете кроул и гръб – 25 метра. 
� 2 клас, момчета и момичета в стиловете кроул,гръб и бруст – 25 метра. 
� 3 клас, момчета и момичета в стиловете кроул, гръб и бруст – 50 метра. 
� 4 клас, момчета и момичета в стиловете кроул, гръб, бруст и бътерфлай – 50 метра. 
� 5, 6, 7 и  7+ клас, момчета и момичета в стиловете кроул, гръб, бруст и бътерфлай 

– 50 метра. 
� учениците имат право да участват в по-горна възрастова група с медицинско 

разрешение (чл. 11 от наредба № 8/18.03.2005 г.). 

 



� Заявка за участие ще се приемат на имейл: ek_sokolova@abv.bg  или на телефон 
0878627599 до 13.00 часа на 28 октомври 2016 г.  

� Всеки състезател има право на участие в 2 (две) индивидуални дисциплини и 1 
(една) щафета. 

 
7. Документи за участие 
� заявка за участие, съдържаща трите имена, година на раждане, клас и 

дисциплини за участие не по-късно от 13.00 часа на 28 октомври  на имейл 
ek_sokolova@abv.bg (записване предварително при треньорите от плувния клуб);  

� Копие от ученическа карта или бележник, заверено от директора – вярно с 
оригинала /в деня на състезанието/; 

� Предсъстезателен медицински преглед /в деня на състезанието/. 
 
 
Забележка: При липса на по горе упоменатите документи всеки родител попълва 
декларация за носене на отговорност. 
 
 

8. Спортно технически изисквания  
� Всички състезатели да бъдат в подходящ спортен екип за плуване. 

(Важат санитарните изисквания за влизане в басейна (плувки, чехли, шапка, 
хавлия). 

� Всеки състезател ще участва по ред организиран от организаторите.  
 
 

9. Класиране и награди  
� Класирането е индивидуално от 1 до 3 място – медали и грамоти за всички 

призори от всички възрастови групи,  грамоти и за всички останали участници. 
Ще има и лакомства за всички взели участие. 

 
10. Награждаване  
� Наградите са подсигурени от Община Смолян. Награждаването ще се извърши 

след приключване на всички възрастови групи; 
� Място – Плувен басейн „Смолян”.  

 
11. Финансови условия 

Организационните разходи и награди се осигуряват от организаторите - Община Смолян. 
11. Контакти - Отдел „Спорт” 0301/67644, 0878736151 Даниела Керкелова  

dsk111z@abv.bg и Катя Соколова – 0878627599, ek_sokolova@abv.bg. 
 
Забележка: Всички спорни въпроси се решават от правилника по плуване на 

БФПС. 
 

 
 

Пожелаваме успех на всички участници! 

 
 


