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Р Е Г Л А М Е Н Т 

проведення чемпіонату України з плавання на відкритій воді  

19 – 22 червня 2015 року у м. Івано-Франківську 
 

 

І.   ЦIЛI I ЗАВДАННЯ    
 

       Популяризація  плавання. 

        Підвищення рівня спортивної майстерності плавців. 

        Виявлення спортсменів – кандидатів до збірної команди України з плавання. 

        Визначення рівня розвитку плавання в країні. 

        Підведення підсумків роботи  серед спортивних організацій. 

 

 

ІI.  ОРГАНIЗАЦIЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

 

Проведення змагань доручається головній суддівській колегії, що затверджується 

Мінмолодьспортом України за поданням Федерації плавання України. 

         Змагання проводяться відповідно до правил Міжнародної федерації плавання 
(ФІНА). 

 

 

ІІI.  УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

 

          У змаганнях беруть участь жінки, чоловіки, дівчата і юнаки 1997 – 2001  років 

народження.   

          Спортсмени, що не заявлені управліннями з питань фізичної культури і спорту, 

виступають на змаганнях за рішенням Федерації плавання України. 
Усі питання щодо належності спортсменів до фізкультурно-спортивних товариств, 

відомств, територій, консолідованого заліку, нарахування очок тощо вирішуються тільки 

до початку змагань на підставі заявок на участь, затверджених Мінмолодьспортом 

списків збірних команд України з плавання на 2015 рік та рішень Комісії 

Мінмолодьспорту з питань встановлення консолідованого заліку. 

          Заявлені спортсмени, які не вийшли на старт без поважної причини, від подальшої 

участі у змаганнях відсторонюються або несуть стягнення відповідно до Правил змагань. 
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ІV. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ 
 

       ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ З ПЛАВАННЯ НА ВІДКРИТІЙ ВОДІ            

проводиться 20 - 22 червня  у м. Івано-Франківську в акваторії міського озера.  День 

приїзду  19 червня.  

        Змагання чемпіонату України є відбірковими  на чемпіонат світу  та чемпіонат 

Європи серед юніорів. 

         Змагання особисті.  До змагань допускаються:  
         юніорський склад  -   дівчата і юнаки 1999, 2000, 2001 років народження;                                                                  

         молодіжний склад -   дівчата і юнаки 1997, 1998 років народження; 

         дорослі                    -  жінки і чоловіки 1996 року народження і старші. 

         Допускаються іноземні спортсмени.  

         Спортсмени заявляються та відряджаються обласними, міськими  спортивними 

управліннями, радами ФСТ, СДЮШОР, ДЮСШ, ШВСМ та спортивними клубами. 

         Склад учасників (спортсменів і тренерів) необмежений.  

        Для допуску на змагання учасники мають подати до секретаріату декларацію щодо 
попередження про ризики і відмову від будь-яких претензій до Мінмолодьспорту та 

Федерації плавання України у разі нещасних випадків, що можуть причинити смерть, 

поранення, або втрату майна під час змагань. Зразок декларації (додаток № 1). 

                      Програма змагань: 

       20 червня – дистанція 10 км (дорослі); дистанція 7,5 км (молодь); 

       21 червня – день відпочинку (резервний день);   

       22 червня   – дистанція  5 км (дорослі, молодь, юніори). 

 

       На чемпіонаті України з плавання на відкритій воді нагороджуються: 

       спортсмени, що посіли I, II, III місця, в індивідуальних номерах програми (дорослі, 
молодь, юніори) окремо, - дипломами та медалями.                                                                                                                                                                   
 

      

 

 

 V.  УМОВИ ПРИЙОМУ УЧАСНИКІВ I СУДДІВ 

 

На чемпіонат України з плавання на відкритій воді спортсмени, тренери, старші 

тренери відповідальні в області за плавання  відряджаються за кошти організацій, які 

направляють команди на змагання (проїзд, добові у дорозі, харчування і розміщення у 

день приїзду і під час змагань).  Якщо, у зв’язку з розкладом руху транспорту, неможливо 
приїхати у першу половину доби у день приїзду, і виїхати  у вечорі після закінчення 

змагань, дозволяється приїзд на змагання на добу раніше і виїзд на добу пізніше з 

оплатою розміщення, харчування і добових.  

Мінмолодьспорт забезпечує  відрядження i оплату суддів, оренду спортивних 

споруд, інші витрати щодо проведення змагань та нагородження переможців в межах 

затверджених кошторисів.  

         На чемпіонат України з плавання на відкритій воді допускаються команди та 

учасники, що підтвердили участь у встановлений термін. 
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         Це положення складено відповідно до статті 45 Закону України «Про фізичну 

культуру і спорт»  та наказу Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту від 
06.08.2010 № 2659 «Про затвердження Вимог до змісту положення (регламенту) про 

офіційні фізкультурно-оздоровчі заходи або спортивні змагання» зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 01.09.2010 №766/18061 і є офіційним викликом на 

змагання.  

 

 

VI. БЕЗПЕКА ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ. ПІДГОТОВКА СПОРТИВНИХ 

СПОРУД. 

 
        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”: 

-  підготовка спортивних споруд покладається на їх власників; 

- контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпеченням безпеки під час 

проведення змагань здійснює робоча комісія, що утворюється Федерацією плавання 

України.  

 

 

VII. ПОРЯДОК I ТЕРМІН ПОДАННЯ ЗАЯВОК 

 

За 20 днів до початку змагань організації, що беруть участь, мають підтвердити 

свою участь та кількісний склад.  

         У разі несвоєчасного підтвердження участі команди у змаганнях бронювання  місць 

у готелях не здійснюється. 

Організації, що своєчасно не підтвердили участь, до змагань не допускаються  або 

несуть стягнення відповідно до Правил змагань з плавання. 

         Технічні заявки спортсменів за 7 днів до початку змагань надсилаються факсом 

(044) 2894211.  
        Зміни до заявок вносяться в день приїзду команд. 

        В день приїзду на змагання представники команд подають до мандатної комісії 

поіменні та технічні заявки спортсменів, засвідчені управліннями з питань фізичної 

культури і спорту та відповідними медичними установами.  

        Учасники змагань повинні мати відповідні документи, які підтверджують вік та 

належність спортсмена до території (паспорт, або свідоцтво про народження, військовий, 

студентський квіток, довідка про реєстрацію), страховий поліс,  ідентифікаційний номер 

та декларацію про відмову від претензій.  

         З метою відшкодування можливих збитків від умисного псування учасниками 
змагань інвентарю, обладнання у готелях або на спортивних спорудах, представники 

команд під час подання заявок залишають в оргкомітеті змагань депозити у розмірі 50 

грн. за кожного учасника змагань. Після закінчення змагань депозити повертаються 

представникам команд, за винятком коштів, сплачених за відшкодування умисних 

збитків. 
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                                                                                                                                Додаток № 1 
 

 

Для спортсменів старше 18 років: 

 

РОЗПИСКА 

про добровільний ризик 
Я, ___________________________________________________________________ 

ознайомлений  з Регламентом  проведення  Чемпіонату  України з плавання на відкритій воді, що 

проводяться у м. Івано - Франківськ, 19 - 22 червня 2015 року. 

З Правилами та умовами проведення змагань згоден і зобов'язуюсь суворо виконувати всі вимоги та 
умови організаторів змагань. Я підтверджую, що маю гарну фізичну форму, готовий змагатися і не 

страждаю ніякими захворюваннями або серйозними травмами, не маю протипоказань до фізичних 

навантажень. У разі отримання мною різних травм, фізичних каліцтв і навіть летального результату 
ні я, ні мої родичі, а також мої довірені особи претензій до Федерації плавання України, 

організаторам змагань, суддям та іншим особам, які мають відношення до проведення змагань, мати 
не будуть. 
 

Дата ____________________________ Особистий підпис____________________ 

 

 
Для батьків, опікунів, соціальних працівників тощо: 

 

 

РОЗПИСКА 

про добровільний ризик 

Я, ___________________________________________________________________ представляю 
інтереси спортсмена ___________________________________________________________. 

Я та спортсмен ознайомлені з Регламентом проведення Чемпіонату України з плавання на відкритій 

воді, що проводяться у м. Івано-Франківськ, 19-22 червня 2015 року. 
З Правилами та умовами проведення змагань згодні та зобов'язані суворо виконувати всі вимоги та 

умови організаторів змагань. Я підтверджую, що спортсмен має гарну фізичну форму, готовий 

змагатися і не страждає ніякими захворюваннями або серйозними травмами, не має протипоказань до 
фізичних навантажень. У разі отримання спортсменом різних травм, фізичних каліцтв і навіть 

летального результату ні я, ні ніякі родичі, а також мої довірені особи претензій до Федерації 
плавання України, організаторам змагань, суддям та іншим особам, які мають відношення до 

проведення змагань, мати не будуть. 

 
Дата ____________________________ Підпис____________________ 

 


