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800м вільний стиль жінки        –  20.00,00 

400м вільний стиль чоловіки –  08.30,00                

800м вільний стиль чоловіки   –  20.00,00 

Якщо час учасника запливу на дистанціях 400м або 800м вільним стилем 

перевищить часові обмеження, то спортсмен буде зупинений і його результат 

буде відображений в підсумковому протоколі як "NT" (немає часу). 

16:00-16.30 – нагородження переможців та урочисте закриття змагань.  

 

7. Безпека та підготовка місць проведення змагань 

 

Підготовка місць проведення змагань здійснюється відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 "Про 

порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць 

для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів". 

Кожен учасник змагань несе особисту відповідальність за стан свого 

здоров'я під час Ігор. 

 

8. Умови визначення переможців та призерів змагань  

 

Загальнокомандний підсумок підводиться за найбільшою кількістю очок, 

набраних спортсменами та командами.  

За перше  місце нараховується 8 очок, за друге - 7, за третє - 6 і т.п. 

У разі рівності суми очок у двох або більше областей, перевага надається 

області, яка має більше перших, других, третіх і т.п. місць у загальнокомандному 

залку.  

Команди, які посіли I-III місця у загальнокомандному заліку, 

нагороджуються дипломами АВСУ. 

 

 

9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників 

 

Витрати на організацію та проведення Ігор (розміщення, проїзд, добові у 

дорозі і харчування суддів, оренду спортивних споруд, нагородження, 

канцелярські товари (папір) та інше) частково здійснюється за рахунок коштів 

Державного бюджету України, відповідно до Єдиного календарного плану 

фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2019  згідно із 

затвердженими кошторисами змагань , сувенірна атрибутика за рахунок коштів 

НОК України, передбачених на підтримку ветеранського спортивного руху, 

частково АВСУ та ФПУ, а також інших позабюджетних коштів, використання 

яких не суперечить чинному законодавству України. 

 

За кошти організацій, що відряджають, або за власні кошти учасників 

здійснюються всі витрати з участі спортсменів та тренерів у змаганні: оплата 

проїзду та добових під час переїзду учасників, перевезення спортивної техніки 

та інвентарю до місця проведення змагання, харчування, проживання та 

страхування від нещасних випадків.  
 

 








