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Р Е Г Л А М Е Н Т 

проведення чемпіонату України з плавання у 25-ти метровому басейні серед 

юнаків 27 лютого – 02 березня 2015 року у м. Біла Церква 
 

 

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 чемпіонату України з плавання у 25-ти метровому басейні серед 

юнаків беруть участь дівчата 2003 та юнаки 2001 років народження і молодші. 

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. 

Якщо у команді заявлений спортсмен, що не стартує через участь у міжнародних 

змаганнях або навчально-тренувальних зборах у складі збірної команди України  (тільки 

у термін змагань за наказом Мінмолодьспорту), його кращі результати протягом року до 

відповідних змагань (без додаткових очок) нараховуються команді ДЮСШ. У цьому 

випадку для естафетного плавання команда має право включати до складу додаткових 

спортсменів у порядку заміни. 

          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 СЕРЕД ЮНАКІВ   проводиться   28 лютого – 2 березня   у  

м. Біла Церква( басейн 25 м ). День приїзду 27  лютого.   

       Змагання особисто-командні. Проводяться для дівчат 2003 та юнаків 2001 років 

народження і молодших. 

       У змаганнях беруть участь команди СДЮШОР, ДЮСШ та спортивних клубів, що 

заявлені та відряджаються обласними та міськими спортивними управліннями, радами 

ФСТ, СДЮШОР, ДЮСШ та спортивними клубами після участі у відбіркових змаганнях.  
Від однієї ДЮСШ та спортивного клубу до змагань допускається одна команда. 

Командам СДЮШОР дозволяється заявляти другу команду. Спортсмени і тренери, що  

не увійшли до складу команд, допускаються до змагань в особистій першості за 

рішенням Федерації плавання України відповідно до Правил змагань. До змагань 

допускаються іноземні команди і спортсмени.  

      Склад команди - 8 спортсменів (4 дівчини, 4 юнаки) та 2 тренери. 

      Для командного заліку кожний учасник має право стартувати у двох індивідуальних 

номерах програми та естафетах.  

      Змагання проводяться без попередніх запливів.  На дистанціях  200 м і 400 м вільним 
стилем  найсильніші запливи проводяться першими. На інших дистанціях найсильніші 

запливи проводяться останніми. В естафетному плаванні кожна команда виставляє по 

одній естафеті на вид. В змішаній естафеті беруть участь 2 дівчини та 2  юнаки у 

довільному порядку. 

       В естафетному плаванні комплектація запливів проводиться за підсумками роботи 

серед ДЮСШ  за 2014 рік. 

      Для визначення командної першості враховуються результати  спортсменів команди  

в  індивідуальних  номерах  програми (при умові виконання в індивідуальних номерах 

програми ІІІ розряду)  та  естафетному плаванні за таблицею оцінки результатів у 
плаванні. Естафети оцінюються з коефіцієнтом 2. Естафета 4х50 м комбінована-змішана  

оцінюється за дистанцією 50 м на спині (жінки), естафети 4х50 м вільний стиль 

оцінюється за дистанцією 50 м вільний стиль (чоловіки, жінки), естафети 4х50 м 

комбінована оцінюється за дистанцією 50 м на спині (чоловіки, жінки). Дистанція 100 м 

комплексне плавання оцінюється за дистанцією 100 м на спині. 

                    

        На чемпіонаті України серед юнаків  НАГОРОДЖУЮТЬСЯ: 

        команди, що посіли I, II та III місця серед команд, – дипломами та кубками;  

        спортсмени, що посіли I, II, III місця в індивідуальних номерах програми та 
естафетному плаванні  – дипломами та медалями. 
 

 
ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ              Початок змагань: 10.00 

1-й день                                             2-й день                                   3-й день 

Естафета 4 х 50 м 

комбінована – змішана 

Естафета 4 х 50 м 

вільний стиль – дів., юн. 

Естафета 4 х 50 м 

комбінована -   дів., юн. 

200 м комплексне плавання  100 м брас 100 м вільний стиль 

200 м батерфляй 100 м комплексне плавання  200 м брас 

400 м вільний стиль 100 м на спині 200 м на спині 

 200 м вільний стиль 100 м батерфляй 

 



 

  

 

 
3 

 

 V.  УМОВИ ПРИЙОМУ УЧАСНИКІВ I СУДДІВ 

 
На чемпіонат України з плавання у 25-ти метровому басейні серед юнаків  

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 у 25-ти метровому басейні серед юнаків  

допускаються команди та учасники, що підтвердили участь у встановлений термін. 

        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 управлінням молоді та 
спорту Київської  обласної державної адміністрації.  

Власник спортивної споруди не менш, ніж за 4 години до початку змагань, 

зобов’язаний подати до робочої комісії акт про готовність споруди до проведення 

змагань. 

Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стали причиною виникнення 

надзвичайних обставин під час проведення змагань, тягне за собою відповідальність, 

передбачену законодавством України. 

 

VII. ПОРЯДОК I ТЕРМІН ПОДАННЯ ЗАЯВОК 
За 20 днів до початку змагань організації, що беруть участь, мають підтвердити 

свою участь та кількісний склад команди.  

         У разі несвоєчасного підтвердження участі команди у змаганнях бронювання  місць 

у готелях не здійснюється. 

Збірні команди організацій, що своєчасно не підтвердили участь, до змагань не 

допускаються  або несуть стягнення відповідно до Правил змагань з плавання. 
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         Технічні заявки команд або окремих спортсменів за 7 днів до початку змагань 

надсилаються за допомогою програмного забезпечення «Інформ-регіон» та дублюються  
факсом (044) 2894211. Якщо технічні заявки не отримані вчасно (за 7 днів до початку 

змагань), команда до змагань не допускається  або  несе стягнення відповідно до Правил 

змагань з плавання. 

    Зміни до заявок вносяться в день приїзду команд. 

        Непідтверджені заявочні результати спортсменів класифікуються у попередніх 

запливах як останні (з результатом 0000). 

        В день приїзду на змагання представники команд подають до мандатної комісії 

поіменні та технічні заявки команд або окремих 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 та ідентифікаційний 

номер.  

         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. 

Не пізніше ніж за годину до початку змагань представники команд повинні подати 

до секретаріату змагань картотеку естафетного плавання з прізвищами учасників 

команди у порядку етапів в естафеті. У разі запізнення представника  команда від участі 

у естафетному плаванні відстороняється. Заявлені спортсмени, які не вийшли на старт 

без поважної причини,  від подальшої участі у змаганнях відстороняються та несуть 

стягнення відповідно до Правил змагань з плавання.  

 


