Плувен клуб „Родопа Смолян“ – ветерани със съдействието на Община
Смолян има удоволствието да Ви покани на:

ВТОРИ МЕЖДУНАРОДЕН МАСТЪРС ТУРНИР ПО ПЛУВАНЕ РОДОПА СМОЛЯН
Турнирът ще се проведе на 28-29.03.2020 г в гр.Смолян в реновирания плувен
25 метров басейн с 5 коридора и изградена трибуна. Съоръжението е оборудвано
според изискванията на Българската Федерация по Плуване.
НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТУРНИРА
В турнира имат право да участват състезатели, представени от Спортен Клуб по плуване,
които отговарят на определените възрастови групи:
I група
II група
III група
IV група
V група
VI група

25-29г родени 1995-1991г
VII група 55-59г родени 1965-1961г
30-34г родени 1990-1986г
VIII група 60-64 родени 1960-1956г
35-39 родени 1985-1981г
IX група 65-69 родени 1955-1951г
40-44 родени 1980-1976г
X група 70-74 родени 1950-1946г
45-49 родени 1975-1971г
ХI   група 75-79 родени 1945-1941гI група 75-79 родени 1945-1941г
50-54 родени 1970-1966г
XII група 80-84 родени 1940-1936г
XIII група 85-89 родени 1935-1931г
XIV група 90-94 родени 1930-1926г

Всеки състезател има право да участва в 4 индивидуални дисциплини в своята
възрастова група.
Всеки клуб има право да участва с до 4 състезатели от пол в отделна дисциплина във
всяка възрастова група, които носят точки за отборното и респективно комплексното
класиране. Останалите участници не носят точки за индивидуално, отборно и
комплексно класиране.
Подреждането на състезателите по серии става според предварително подадени
времена. Сериите се подреждат от най-бавните към най-бързите плувци. В една и съща
серия е възможно да плуват състезатели от различни възрастови групи.
Участниците на четирите поста в щафетните плувания са разделени на 4
възрастови групи – (I-ва- 100-119г.) (II-ра – 120-159) (III-та – 160-199) (IV-та – 200+)
Отборите могат да бъдат съставени от неограничен брой състезатели.
Всички класирали се от I-во до III-то място в отделните дисциплини по възрастови
групи и пол се награждават с медали. Точки за отборното класиране при мъже и жени се

начисляват само на 4 завършили състезатели от отбор до VIII-мо място. Първите три
отбора при мъже и жени се награждават с купи. Комплексното класиране ще се извърши
от сбора на точките на отборно класиране за мъже и жени, където класиралите се до III то място се награждават с купи.
Техническата заявка за участие се изпраща от спортните клубове до 7 дни преди
състезанието /до 22.03.2020г. включително/ до Главния секретар на турнира Атанас
Георгиев e-mail : atanasgeorgiev82@abv.bg , попълнена на компютър или с печатни букви
– име и фамилия, година на раждане, възрастова група, дисциплина и най- добро
постижение на състезателя. Като форма за заявките използвайте Приложение 1.
Техническа конференция ще се проведе на 27.03.2020г. от 18:00ч на басейн
Смолян.
Стартовата такса за участие на всеки състезател е 15/петнадесет/лв. и 10 /десет/ лв. за
всяка щафета на участващ отбор.
- Необходимите документи за участие следва да бъдат представени на техническата
конференция от ръководител или треньор на отбора:
-лична карта
-декларация по образец подписана от всеки състезател ,че участва на свой риск и
отговорност.
-списък на състезателите по пол и възрастова група, заверен от клуба с печат и
подпис, с отбелязани година на раждане и възрастова група.

ПРОГРАМА ЗА ТУРНИРА
СЪБОТА 09:30 ч.
50м Бътерфлай
200м Свободен стил
100м Гръб
100м Бруст
4х50м СВОБОДЕН СТИЛ
4х50м СВОБОДЕН СТИЛ

- мъже и жени от I-ва до XIV-та възр.група
- мъже и жени от I-ва до VII-та възр.група
- мъже и жени от I-ва до X-та възр.група
- мъже и жени от I-ва до X-ма възр.група
- мъже /100-119 г, 120-159 г,160-199 г, 200+/
- жени /100-119 г, 120-159 г,160-199 г, 200+/

СЪБОТА 15:30ч

официално откриване на турнира
200м Съчетано плуване
50м Свободен стил
50м Бруст
4х50м Смесена щафета
4х50м Смесена щафета

- жени и мъже от I-ва до VII-ма възр.група
- жени и мъже от I-ва до XIV-та възр.група
- жени и мъже от I-ва до XIV-та възр.група
- жени /100-119 г, 120-159 г,160-199 г, 200+/
- мъже /100-119 г, 120-159 г,160-199 г, 200+/

НЕДЕЛЯ 10:00ч
50м Гръб
100м Свободен стил
100м Бътерфлай
100м Съчетано
4ХI   група 75-79 родени 1945-1941г50м МИКС СМЕСЕНА

- мъже и жени от I-ва до XIV-та възр.група
- мъже и жени от I-ва до X-та възр.група
- мъже и жени от I-ва до VII-ма възр.група
- мъже и жени от I-ва до XIV-та възр.група
- 2мъже/2жени /100-119 г, 120-159 г,160-199 г, 200+/

Награждаване и закриване на турнира

На Вниманието на всички ръководители и треньори:
На 28.03.2020 /събота вечер/ може да бъде организирано традиционното
приятелско събиране, за което домакините ще се погрижат отново за създаването на
приятна атмосфера и забавления. С молба към желаещите да се включат със
своевременно потвърждаване за места, за да уточним бройката и мястото
предварително.

За допълнителна информация и съдействие може да се обърнете:

Никола Анастасов: 0898 541406
Елена Михайлова : 0879 955255
e-mail: rodopamasters@gmail.com
ОЧАКВАМЕ ВИ С НЕТЪРПЕНИЕ В ГР. СМОЛЯН ЗА ЕДНО
НЕЗАБРАВИМО ПРЕЖИВЯВАНЕ!

