РЕГЛАМЕНТ
за провеждане на републиканско първенство по плуване за служители на МВР
на 50-метров открит басейн, комплекс „Аквалайф“ – с. Кранево, 2021 година
Настоящият регламент е изготвен в съответствие с чл. 15 и чл. 16 от Вътрешни
правила за реда и начина на организиране и провеждане на тренировъчната и състезателната
дейност на служителите в МВР МЗ8121з-762/02.07.2019 г. С него се регламентира
организирането и провеждането на републиканското първенство по плуване на МВР на 50метров басейн, правата, задълженията и отговорностите на организаторите и участниците.
І. Организатори:
Първенството се организира от „Спортна асоциация – МВР“.
II. Цел:
1. Популяризиране на плувните спортове и системното им практикуване в МВР.
2. Превенция на стреса и укрепване на здравето.
3. Определяне на представителния отбор на МВР за участие в ХVІ-то ЕП по плуване в
Москва, Русия.
IІІ. Период и място на провеждане:
Първенството ще се проведе от 16.06. до 18.06.2021 г. в комплекс „Аквалайф“ – с.
Кранево на 50-метров открит басейн с осем коридора и температура на водата 26°C.
IV. Настаняване, храна и транспорт:
Средствата за настаняване в размер на 40 лв. на човек за ден и транспорт са за сметка
на участниците – дирекции или спортни клубове.
Осигуреното изхранване (закуска, обяд и вечеря) се поема от „Спортна асоциация –
МВР“.
V. Техническа конференция:
Техническата конференция ще се проведе от 18.00 часа на 16.06.2021 г. в
в комплекс „Аквалайф“ – с. Кранево.
VI. Право на участие имат състезателите от спортните клубове, членовете на СА
– МВР:
1.
2.
3.
4.
5.

Настоящи и бивши служители от МВР.
Стажантите, преминаващи първоначално професионално обучение в АМВР.
Курсанти от Академия на МВР.
Служители от спортните клубове, членове на „Спортна асоциация – МВР“.
Служители на ДАНС.

VIІ. Документи за участие:
1. Техническа заявка за участие с броя на състезателите мъже и жени по дисциплини
и лице за контакт, изпратена до 11.06.2021 г. (приложение 1).
2. Списък с имената на състезателите, заверена от директора на дирекцията или
началника на звеното „Човешки ресурси”.
3. Служебна карта.
4. Курсантска карта.
5. Предсъстезателен медицински преглед, изготвен не по-късно от 3 дни преди
началната дата на първенството.

6. Медицинска застраховка за дните на състезанието (за пенсионерите от МВР).
7. Разрешение за участие на стажантите, издадено от Академия на МВР.
Забележка: 1. Всички документи се представят на техническата конференция,
когато е и крайния срок за корекции в техническите заявки. Заявки за участие след
упоменатия срок не се приемат.
2. В заявката се отбелязват навършени години към календарната 2021 г.
и предварителни времена на заявените дисциплини.
3. Техническата заявка се попълва съобразно приложената инструкция и
се изпраща в указания срок на e-mail на главния съдия на първенството: v_tsekov@abv.bg и в
секретариата на „Спортна асоциация – МВР“ – office@sa-mvr.com или служебна ел. поща:
Деловодство ЦБПС.
Попълват се:
 Име и фамилия;
 Възрастова група;
 Постижение
4. Състезателите могат да бъдат заявени в неограничен брой дисциплини.
За всяка заявена дисциплина е необходимо да се посочи предварително време.
Въвеждайте времената в минута, секунди, стотни, като разделител използвайте
десетичната запетая.
Пример: 1,12,07 – правилно
1.12.07 – неправилно
1,12 – неправилно
Ако не знаете ориентировъчното постижение за съответната дисциплина въведете
символа „Х”.
В дисциплините, в които състезателят не участва, не въвеждайте нищо. Съответните
полета се оставят празни.
VІIІ. Спортно-технически изисквания:
1. Първенството се провежда съгласно Правилника и изискванията на FINA и БФПС
на 50-метров открит басейн с осем коридора и температура на водата 26°С.
2. Дисциплини:
 50 м и 100 м св. стил (мъже и жени);
 50 м и 100 м бруст (мъже и жени);
 50 м гръб (мъже и жени);
 50 м и 100 м бътерфлай (мъже и жени);
 щафета 4 х 50 м св. стил (мъже и жени);
 щафета 4 х 50 м съчетано плуване (мъже и жени);
 4 х 50 м смесена щафета свободен стил (двама мъже и две жени).

ІX. Програма на първенството
16.06.2021 г.
1. Пристигане и настаняване на участниците;
2. Техническа конференция – 18.00 часа;
3. Вечеря
17.06.2021 г. 09:30 ч.
1. 50 м. св. стил – жени и мъже;
2. 50 м. бътерфлай – жени и мъже;
3. 100 м. бруст – жени и мъже;
4. 4 х 50 м. св. стил – жени;
5. 4 х 50 м. съчетано плуване – мъже.
6. 4 х 50 м. смесена щафета свободен стил – двама мъже и две жени.
17.06.2021 г. 16:30 ч.
1. 50 м. гръб – мъже и жени;
2. 100 м. св. стил – мъже и жени;
3. 50 м. бруст – мъже и жени;
4. 100 м. бътерфлай – мъже и жени;
5. 4 х 50 м. св. стил – мъже;
6. 4 х 50 м. съчетано плуване – жени.
18.06.2021 г.
1. Закуска;
2. Обяд;
3. Отпътуване.
X. Класиране и награди:
1. Класирането е индивидуално в отделните дисциплини, по пол и възраст (до
навършени 40 години и над 40 години) и отборно.
Формира се по реда на пристигане на участниците (по време), за което се присъждат
следните точки: I място – 11 точки, II място – 9 точки, III място – 8 точки, IV място – 7 точки,
V място – 6 точки, VI място – 5 точки, VII място – 4 точки, VIII място – 3 точки, IX място – 2
точки и X място – 1 точка.
При щафетите точките се удвояват.
2. Във всяка дисциплина, от всеки отбор, имат право да участват неограничен брой
състезатели, като за крайното отборно класиране се зачитат резултатите на най-добре
класиралите се трима участника от отбор.
При жените, за да се зачитат резултатите за крайното отборно класиране, е
необходимо да участват най-малко три женски отбора.
3. Първите трима, завършили по време участници, се награждават с медали, както
следва: 1-во място – златен медал, 2-ро място – сребърен медал, 3-то място – бронзов медал.
4. Състезателите над 40 години се класират в отделно индивидуално класиране, като
точките им се зачитат за крайното отборно класиране.
5. Отборите победители се награждават с купи от първо до трето място.

ХI. Ръководство на първенството:
1. Първенството се ръководи от спортно-техническа комисия (СТК) в състав:
- председател – главният ръководител на първенството (служител на ЦБПС);
- главен съдия на първенството;
- главен секретар на първенството.
2. Задължения на спортно-техническата комисия:
- следи за прилагането и спазването на настоящата наредба;
- взима решения по подадени писмени жалби;
- при необходимост, прилага нормативните документи на МВР, Правилника за
организиране и провеждане на спортно-състезателната дейност в МВР и разпоредбите на
Българската федерация по плувни спортове.
3. Съдийският апарат се състои от главен съдия, главен секретар, времеизмервачи и
съдия на обръщане.
ХII. Жалби, санкции и нарушения:
1. Жури д’апел на състезанието се излъчва по време на техническата конференция. То
взема решения по подадени жалби и протести.
2. Състав на жури д’апел – глaвен ръководител, главен съдия и трима представители
от присъстващите участници.
3. Жалби се подават чрез водача или треньора на отбора до 30 минути след
приключване на дисциплината. Решенията, взети по казусите са окончателни.
ХIIІ. Финансови условия:
1. Разходите за участие в състезанието (транспорт, настаняване и изхранване) са за
сметка на участниците.
2. Средствата за наем на материална база, съдийски апарат и медицинското
осигуряване са за сметка на организаторите.
ХІV. Други:
1. Регламентът, заявката за регистрация, окончателните резултати и снимков материал
от първенството ще бъдат отразени на интернет страницата на СА – МВР (www.sa-mvr.com).
2. В зависимост от заявеното участие, организаторите си запазват правото за промени
в програмата на първенството.
Адрес за кореспонденция:
1408 София, ул. Балша №18, стадион „Раковски“
Телефони за връзка:
сл. 25 892, 25 806; моб. 0898782556 – инсп. С. Гугалов.
сл. 25 803 ; моб. 0888261314 – инсп. Ч. Герински
Служебна ел. поща: Деловодство ЦБПС
e-mail: office@sa-mvr.com
ПРИЛОЖЕНИЕ: Заявка за участие.
ГЕН. СЕКРЕТАР
„СПОРТНА АСОЦИАЦИЯ – МВР“
(п)
ЧАВДАР АТАНАСОВ

Приложение 1

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
РЕПУБЛИКАНСКОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ПЛУВАНЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА МВР
16.06. – 18.06.2021 г., комплекс „АКВАЛАЙФ“ – с. Кранево
Дирекция/ Клуб
Име

Телефон за контакт

Лице за контакт

№

Трите имена

Възрастова група

До 40 г.

Над 40 г.

Св. стил

50 м

100 м

Бруст

50 м

100 м

Гръб

50 м

1
2
3
4
5
6

*Срок за подаване: 11.06.2021 г.
*Допълнителна информация: С. Гугалов – тел. 25 892 / 0898 782 556
Дата: ……………………..

Директор /Началник …………………………

Бътерфлай

50 м

100 м

Св. стил

4 × 50

Смесена

4 × 50

Микс
смесена
4 × 50

