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П О Л О Ж Е Н Н Я 
про всеукраїнські та міжнародні змагання з плавання на 2013 рік 

I.   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. 
П.  ТЕРМIН I МIСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

№ Термін        Назва змагань Місто Вік учасників Басейн 
 Січень 

Лютий 
 

Регіональні змагання   Ів-Франківськ, Одеса, 
Житомир, Донецьк, 

Хмельницький 

Дів. – 1999-2002 
Юн. - 1997-2000 

 

1 Лютий    
21 – 24  

Відкритий чемпіонат 
України серед юнаків 

Євпаторія Дів.  -  2001  
Юн. -  1999  

25 м 

2 Березень 
3 – 6   

Відкритий чемпіонат 
України серед юніорських 
команд ДЮСШ 

Севастополь 
 

Дів.  – 1999-2000 
Юн. – 1997-1998 

50 м 

3 Березень 
18 – 22 

Чемпіонат України та 
чемпіонат України серед 
молоді в програмі 
міжнародих змагань    

Дніпропетровськ Жінки, чоловіки  
Дів. – 1997-98 
Юн.-  1995-96   

50 м 

 Квітень Змагання областей, м. Києва,  
м. Севастополя, фізкультурних 
спортивних  організацій серед 
юнаків,  юніорів та молоді 

За призначенням   

4 Квітня 
5-7 

Міжнародні змагання 
«Мультінейшинс» 

Київ Дів. 1997-1998 
Юн. 1995-1996 

50 м 

5 Травень 
17 – 21 

Літній Кубок України 
 

Харків         Жінки, 
чоловіки 

50 м 

 Травень 
Червень 

 

Регіональні змагання  Рівне, Біла Церква, 
Полтава, Луганськ, 

Очаків 

Дів. – 1997-2000 
Юн.-  1995-1998 
і молодші 

 

6 Травень - 31 
Червень - 3 

Літній чемпіонат України 
серед юнаків 

Курахово Дів.  -  2001  
Юн. -  1999  

50 м 
Відкритий 

7 Червень 
13 – 16 

Літній чемпіонат України 
серед юніорських команд 
ДЮСШ 

Харків Дів.  – 1999-2000 
Юн. – 1997-1998 

50 м 
 

8 Серпень 
8 - 12 

Чемпіонат України та 
чемпіонат України серед 
молоді 

Євпаторія Жінки, чоловіки  
Дів. – 1997-98 
Юн.-  1995-96   

50 м 
Відкритий 

 Жовтень Змагання областей, м. Києва,  
м. Севастополя, фізкультурних 
спортивних  організацій серед 
юнаків, юніорів та молоді 

За призначенням   

9 Листопад 
1 - 4 

Національний Кубок 
України  

Євпаторія Жінки,  чоловіки,
Дів.1997 
Юн.1995   

25 м 

10 Листопад 
15 - 18 

Чемпіонат України серед 
юніорів  

Севастополь 
 

Дів. -1998 –1999 
Юн.-1996 –1997 

50 м 

11 Грудень 
1 - 4 

Чемпіонат України серед 
юнаків 

Дніпропетровськ Дів. -2000 –2001 
Юн.-1998 –1999 

50 м 
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ТЕРМІН I МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ НА ВІДКРИТІЙ ВОДІ 
 

1 Червень 
26 – 29 

Чемпіонат України  та 
Кубок України серед молоді 
і юніорів з плавання на 
відкритій воді 

Бердянськ Жінки, чоловіки 
Дів., юн. 
1995-1996 
1997-1998-1999   

10 км 
5 км 

7,5 км 
5 км 

2 Липня  
 9 – 11 

Чемпіонат України  серед 
молоді та юніорів на 
відкритій воді  

За призначенням Дів., Юн. 
1995-1996 
1997-1998-1999   

 
7,5 км 
5 км 

                
ГОЛОВНI МIЖНАРОДНI ЗМАГАННЯ 2013 РОКУ 

 
Термін Назва змагань Країна Беруть участь Басейн 
Липень 
10-16 

Всесвітня літня Універсіада Казань 
(Росія) 

Збірні команди 
Жін., чол. 
1985-1995 

50 м 

Липень 
10 – 14 

Чемпіонат Європи серед 
юніорів 

Познань   
(Польща) 

Дів. 1997-1998 
Юн. 1995-1996 

50 м 

Липень 
14 – 19 

Європейський юнацький 
олімпійський фестиваль 

Утрехт    
(Нідерланди) 

Дів. 1999-2000 
Юн. 1997-1998 

50 м 

Липень 28 
Серпень 4 

Чемпіонат світу Барселона 
(Іспанія) 

Збірні команди 50 м 

Серпень 
26-31 

Чемпіонат світу серед 
юніорів 

Дубаї 
(ОАЕ) 

Дів. 14-17 років 
Юн. 15-18 років 

50 м 

Грудень  
12-15 

Чемпіонат Європи Харнінг 
(Данія) 

Збірні команди 25 м 

 
Відкрита вода 

 
Липень 

17 
Всесвітня літня Універсіада Казань 

(Росія) 
Збірні команди 
Жін., чол. 
1985-1995 

 

Липень 
20-27 

Чемпіонат світу Барселона 
(Іспанія) 

Збірні команди  

Липень 
20-28 

Чемпіонат Європи серед 
юніорів на відкритій воді 
та Кубок Європи  

Кочаелі (Ізміт) 
(Туреччина) 

Дів., Юн. 
1995-1996 
1997-1998-1999   

 
7,5 км 
5 км 

 Чемпіонат Європи з плавання 
на відкритій воді 

За призначенням Збірні команди 5-10-25 
Км 

 
Інші 

 
Квітень 

7-12 
Чемпіонат світу серед 
школярів 

Герцлія 
(Ізраїль) 

Збірні команди 
 

50 м 

Листопад -
27 
Грудень - 4 

 

Всесвітня Гімназіада Бразилія     
(Бразилія) 

Збірні команди 
Дів., юн . 
1996-1999 

50 м 
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ТЕРМІН I МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ЗМАГАНЬ, 

ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ 
 
 

Термін        Назва змагань Місто, вік учасників Організація, що 
проводить змагання 

Басейн 

Квітень  
17 - 19 

Всеукраїнський турнір, 
присвячений пам’яті  ЗПФКІСУ 
В.А.Гері    

м. Івано-Франківськ 
Дів., юн. – 1995 р.н. 

і молодші 

Федерація плавання 
Івано-Франківської 
області,   Коледж 

фізичного виховання 

25 м 

Березень 
27 - 30 

Всеукраїнська Універсіада м. Дніпродзержинськ  50 м 

Квітень 
5 - 7 

Турнір з плавання категорії 
«Мастерс» на Кубок «Мотор-
Зенит»  

м. Запоріжжя Запорізький клуб 
ветеранів плавання 

50 м 

Травень –  
30  
Червень – 2 

Всеукраїнський Кубок 
присвячений пам’яті   
С.П. Бойченка 

Очаківський район 
Село Черноморка 

Дів.,юн. –2000-2001 
Дів.,юн. –2002-2003 

Дів.,юн. –2004 і молодші 

Миколаївська обласна 
федерація плавання   

 
 

25 м 
 

Червень 
7 – 9  

Відкритий чемпіонат  
Херсонської області з плавання 
на відкритій воді 

м. Генічеськ 
Дів.,юн. – 2002 і молодші 

Дів.,юн. – 2000-2001 
Дів.,юн. – 1999-1998 
Дів.,юн. – 1997-1996 

Дів.,юн. – 1995 і старші 
«Мастерс» 

Херсонський обласний  
осередок «Федерація 
плавання України»  

 
 

 
1500 м 
2000 м 
3000 м 
4500 м 
6000 м 

Червень 
24-26 

Республіканський юнацький 
турнір на призи 
ЗТ СРСР Цветова О.Л. 

м. Дніпропетровськ 
Дів. 2000-2001 
Юн. 1999-2000 

Спортивний клуб 
«МЕТЕОР» 

50 м 
 

Липень   
26 - 29 

Всеукраїнський турнір з 
плавання на відкритій воді 
«Азовська хвиля» 

м. Генічеськ 
Дів., юн. -2000-1999 
Дів.,юн. –1998-1997 
Дів.,юн. –1996-1995 

Херсонський обласний  
осередок «Федерація 
плавання України» 

 
3000 м 
5000 м 
7500 м 

Вересень 
12 - 15 

 

Відкритий осінній турнір, 
присвячений пам’яті   
С.П. Бойченка 

Очаківський район 
Село Черноморка 

Дів.,юн. –1996-1997 
Дів.,юн. –1998-1999 

і молодші 

Миколаївська обласна 
федерація плавання   

 
 

25 м 
 

Жовтень 
24 -  26 

Міжнародні змагання на призи 
Заслужених тренерів України 
Кожуха О.О. і Кожух Н.Ф.  

м. Харків 
Дів.  – 2002 і мол. 
Юн.  – 2000 і мол. 

Управління з питань  ФК 
та спорту Харківської  

області і 
Харківської  міськради 

25 м 

Листопад 
11 - 14 

Турнір «Кубок Андрія 
Сердінова» 

м. Київ 
Дів. 2000-2001 
Юн. 1998-1999 

Федерація плавання  
м. Києва 

50 м 

Грудень   
12 – 14  

Всеукраїнський турнір, 
присвячений пам’яті  ЗТУ  
М.М.Коваля 

м. Кривий Ріг 
Дів. – 2001 - 2002 
Юн. – 1999 - 2000 

Комітет по ФК та спорту 
Криворізької міськради, 
Федерація плавання м. 

Кр.Рога 

50 м 
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   ІІІ.  ОРГАНIЗАЦIЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 
Проведення змагань доручається головній суддівській колегії, що затверджується 

Держмолодьспортом України за поданням Федерації плавання України. 
Відповідальність за організацію i проведення змагань покладається на місцеві 

органи виконавчої влади з фізичної культури і спорту, на території яких проводяться 
змагання, та організаційні комітети, сформовані із залучених осіб та організацій. 

 
IV.  УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 
При проведенні змагань 2013 року встановлюються такі вікові групи: 

         Юнацький склад:                               дівчата 2001, юнаки 1999  
         Юніорський склад:                            дівчата 1999 – 2000, юнаки  1997 – 1998 
         Молодіжний склад:                           дівчата 1997 – 1998, юнаки   1995 – 1996 
         Дорослі:                                              жінки   1996 і старші, чоловіки 1994 і старші. 
 

Спортсмени, що не заявлені управліннями з питань фізичної культури і спорту 
виступають на змаганнях, за рішенням Федерації плавання України. 

Члени збірних команд України серед спортсменів-інвалідів можуть  брати участь у 
змаганнях у складі команд територій відповідно до заявок управлінь з питань фізичної 
культури і спорту, або у складі окремої команди у особисто-командній першості за 
заявкою Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт».  

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 Держмолодьспортом 
списків збірних команд України з плавання на 2013 рік та рішень Комісії 
Держмолодьспорту 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. 

 
         V. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ЗМАГАНЬ 

 
На всеукраїнських змаганнях, де першість визначається відповідно до кількості 

очок, за високі спортивні результати нараховується додатковий коефіцієнт (один раз за 
найвищим  результатом): 
  рекорд світу                           3               юнацький рекорд України            1,3 
  рекорд Європи                       2               вище досягнення України             1,1 
  рекорд України                     1,6             результат МСМК                           1,3 
                                                          виконання нормативу МСУ (вперше)   1,1  
 
     ВІДБІРКОВІ ЗИМОВІ ЧЕМПІОНАТИ СЕРЕД ЮНАКІВ проводяться у січні та 
травні 2013 року у формі водних свят, матчевих зустрічей, першостей міст та областей. У 
змаганнях беруть участь команди ДЮСШ. Змагання є відбірковими для участі у  зимовому 
та літньому чемпіонатах України серед юнаків. 
     Протоколи змагань мають бути затвердженими керівниками територіальних спортивних 
управлінь та надані до Федерації плавання України. 
     Змагання проводяться згідно з Положенням про зимовий  чемпіонат України серед 
юнаків. Щоденна програма змагань довільна. 
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        ВІДКРИТИЙ ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ СЕРЕД ЮНАКІВ проводиться 22 – 24 
лютого у  м. Євпаторії ( басейн 25 м ). День приїзду 21  лютого.   
       Змагання особисто-командні. Проводяться для дівчат 2001 та юнаків 1999 років 
народження і молодші. 
       У змаганнях беруть участь команди СДЮШОР, ДЮСШ та спортивних клубів, що 
заявлені та відряджаються Міністерством АР Крим, обласними, міст Києва і Севастополя 
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. 
      Змагання проводяться за багатоборною системою. Особиста першість у багатоборстві 
визначається за сумою очок, набраних спортсменом на трьох дистанціях (100 і 200 м 
одним способом на вибір та 200 м  комплексним плаванням - обов’язково, або 200 і 400 м 
вільним стилем та 200 м  комплексним плаванням - обов’язково), за таблицею оцінки 
результатів у плаванні (при умові виконання в індивідуальних номерах програми ІІІ 
розряду).  У випадку неучасті або  дискваліфікації  на одній з дистанцій, особисте місце 
спортсмена у багатоборстві не визначається. 

Для командного заліку кожному спортсмену очки нараховуються за один вид 
багатоборства. В естафетному плаванні кожна команда виставляє по одній естафеті на 
вид. В змішаній естафеті беруть участь 2 дівчини та 2  юнаки у довільному порядку. 
        Змагання проводяться без попередніх запливів. На дистанціях 200 м комплексним 
плаванням, 200  та 400 м вільним стилем найсильніші запливи проводяться першими. На 
інших дистанціях найсильніші запливи проводяться останніми. Комплектація запливів 
естафетного плавання проводиться за підсумками роботи серед ДЮСШ за 2012 рік. 
       Для визначення першості серед команд враховуються результати 6 – ти кращих 
спортсменів команди (3-х дівчат та 3-х юнаків),  за сумою очок, набраних у багатоборстві 
та естафетному плаванні. Естафети оцінюються з коефіцієнтом 2.  Естафета 4х50 м 
комбінована-змішана оцінюється за дистанцією 50 м на спині, жінки.  
    
        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, естафетному 
плаванні та загальному багатоборстві (серед дівчат та юнаків),  – дипломами та медалями; 
        спортсмени, що посіли I місця в індивідуальних номерах програми та I, II і III місця  у 
загальному багатоборстві (серед дівчат та юнаків окремо),  - призами. 

 
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 компл. плавання -  дів. 200 м брас 100 м вільний стиль 

Розминка 20 хвилин 200 м батерфляй 100 м брас 
200 м компл. плавання -  юн. Розминка 20 хвилин 100 м батерфляй 

 200 м на спині 100 м на спині 
 200 м вільний стиль 400 м вільний стиль 
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  ВІДКРИТИЙ ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ СЕРЕД ЮНІОРСЬКИХ КОМАНД ДЮСШ  
проводиться 4–6  березня у м. Севастополі (басейн 50 м). День приїзду 3 березня. 
       Змагання особисто-командні.  До змагань допускаються дівчата 1999-2000 та  юнаки 
1997-1998 і молодші.  
       У змаганнях беруть участь команди СДЮШОР, ДЮСШ та спортивних клубів, що 
заявлені та відряджаються Міністерством АР Крим, обласними, міст Києва і Севастополя 
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 - 4 спортсмена: (4 дівчини та 1 тренер або 4 юнаки та 1 тренер). 
       Для командного заліку кожний учасник має право стартувати в 3-х індивідуальних 
номерах програми та естафетах. У кожному номері програми може бути заявлена 
необмежена кількість  спортсменів. 
       Змагання проводяться без попередніх запливів.  На дистанціях  400  та 800 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 естафетному плаванні комплектація запливів проводиться за підсумками роботи 
серед ДЮСШ  за 2012 рік. 
      Для визначення командної першості враховуються 10 кращих результатів  
спортсменів команди  в  індивідуальних  номерах  програми (при умові виконання в 
індивідуальних номерах програми ІІ розряду)  та  естафетному плаванні за таблицею 
оцінки результатів у плаванні. Естафети оцінюються з коефіцієнтом 2.                     

 
       На чемпіонаті України серед юніорських команд ДЮСШ   НАГОРОДЖУЮТЬСЯ: 
      команди, що посіли I, II і III  місця (окремо) серед дівчат та юнаків, – дипломами та 
кубками; 
      спортсмени, що посіли I, II, III місця  в  індивідуальних  номерах  програми та 
естафетному плаванні,  – дипломами та медалями;      
      спортсмени, що посіли I місця в індивідуальних номерах програми,  - призами. 

 
ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ         Початок змагань: 10.00 

              1-й день                                     2-й день                                   3-й день         
    100 м вільний стиль 200 м вільний стиль 50  м  вільний стиль 
    200 м брас 100 м батерфляй 100 м брас 
    200 м батерфляй 200  м на спині 100 м на спині 

 400 м компл.плавання 200 м ком. плавання     Естафета 4 х 100 м 
    Комбінована 400 м вільний стиль 
    800 м вільний стиль 

Естафета 4 х 100 м 
вільний стиль  
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ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ ТА ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ СЕРЕД МОЛОДІ У 
ПРОГРАМІ МІЖНАРОДНИХ ЗМАГАНЬ – кваліфікаційних до чемпіонату світу 
проводиться 19 – 22 березня у м. Дніпропетровську (басейн 50 м). День приїзду 18 
березня.  Змагання чемпіонату України є кваліфікаційними для участі у чемпіонаті світу та 
відбірковими  на чемпіонат Європи серед юніорів, Всесвітню Універсіаду та міжнародні 
змагання «Мультінейшинс». 
         Змагання особисто – командні. До змагань допускаються жінки, чоловіки, дівчата 1997-
1998,  юнаки 1995-1996 і молодші у складі збірних команд АР Крим,  областей,  міст Києва 
та Севастополя, іноземні команди і спортсмени. Команди заявляються та відряджаються 
Міністерством АР Крим, обласними, міст Києва і Севастополя спортивними управліннями. 
        Склад команди (спортсменів і тренерів) необмежений. Спортсмени, що виконали 
кваліфікаційні нормативи до Чемпіонату (додаток №1),  можуть брати участь без обмежень в 
індивідуальних номерах програми де вони виконали нормативи. Інші учасники та допущені 
спортсмени, в номерах програми, де вони не виконали кваліфікаційні нормативи, 
допускаються до змагань за рішенням Федерації плавання України відповідно до Правил 
змагань та відряджаються Міністерством АР Крим, обласними, міст Києва і Севастополя 
спортивними управліннями, радами ФСТ, СДЮШОР, ДЮСШ, ШВСМ та спортивними 
клубами.  Результати кваліфікаційних нормативів враховуються з 1 січня 2012. 
         Змагання проводяться з попередніми і фінальними запливами. У кожному номері 
програми  проводяться  два  фінальні запливи - А i Б, першим проводиться фінал А для 
найсильніших спортсменів незалежно від віку, потім фінал Б проводиться для юнаків та 
дівчат. Дистанції 800, 1500 м і естафети проводяться без попередніх запливів та 
комплектуються згідно з рейтингом результатів за 2012 рік. У вечірній частині програми на 
дистанціях 800 та 1500  м вільним стилем проводяться тільки найсильніші запливи.  В 
естафетному плаванні у вечірній частині беруть участь команди що посіли 1 – 8  місця  за 
підсумками роботи серед територій  за 2012 рік. 
        Кожен спортсмен для командного заліку має право стартувати в необмеженій кількості 
номерів програми та естафетах. У кожному номері програми може бути заявлена необмежена 
кількість спортсменів. В естафетному плаванні кожна команда виставляє по одній естафеті 
на вид.  Командна першість серед областей, АР Крим та міст Києва, Севастополя 
визначається за більшою кількістю перших, за цим других, третіх і так далі місць, до 8-го 
включно за підсумками чемпіонату України та чемпіонату серед молоді (окремо).   В 
естафетному плаванні  оцінюються результати найкращих 8 команд. 
       В разі наявності у спортсмена консолідованого заліку відповідно до наказу Міністерства, 
показники командної першості нараховуються відповідним організаціям з коефіцієнтом 0,5. 
        На чемпіонаті України та чемпіонаті України серед молоді з плавання у 
програмі міжнародних змаганнь нагороджуються: 
       команди, що посіли I, ІІ та ІІІ місця серед команд, - дипломами  та кубками; 

        спортсмени, що посіли I, II, III місця в чемпіонаті та чемпіонаті серед молоді  в індивідуальних 
номерах програми та естафетному плаванні, - дипломами та медалями;                                                                                                                          
        спортсмени, що посіли I місця в чемпіонаті та чемпіонаті серед молоді (окремо),  -  призами. 

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 
попередні запливи  - 10.00 фінальні запливи - 17.00 

1-й день 2-й день 3-й день 4-й день,    
200 м батерфляй ч,ж 800 м в/с       ж 200  м в/с  ч,ж 400 м к.п.    ч,ж 
50 м в/с ч,ж 50 м батерфляй ч,ж 100 м батерфляй ч,ж 50 м брас       ч,ж 
200 м брас      ч,ж 200 м к.п.     ч,ж 100 м брас     ч,ж 100 м в/с ч,ж 
400 м в/с      ч,ж 200 м на спині  ч,ж 1500 м в/с           ч 50 м на спині ч,ж 
Естафета 4 х 100  к.п. ч,ж   100 м на спині ч,ж Естафета 4 х 200 в/с  ч,ж 
    Естафета 4 х 100  в/с ч,ж   
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    МІЖНАРОДНІ ЗМАГАННЯ «Мультінейшинс»  проводиться 6 – 7 квітня у м. Києві 
(басейн ЦСКА  50 м).  День  приїзду команд 5 квітня. 
         Змагання особисто-командні. У змаганнях беруть участь збірні команди України, 
Бразилії,  Болгарії, Греції, Ізраїлю, Кіпру, Польщі, Португалії, Сербії, Туреччини, Чехії, 
Швейцарії. 
        Держмолодьспорт забезпечує витрати на проживання  та харчування членів збірної 
команди України, відрядження суддів та міжнародного координатора змагань. 
        Змагання проводяться без попередніх запливів.  
         Для командного заліку у кожному номері програми від однієї команди бере участь 1 
спортсмен. Кожен спортсмен для командного заліку має право старувати у необмеженій 
кількості номерів програми і естафетах.  
        Командна першість визначається за найбільшою сумою очок, набраних 
спортсменами у кожному номері програми та естафетному плаванні. 
        Очки нараховуються за 12 місць: 1 місце – 13 очок, 2 – 11, далі кожне місце – 1 очко, 
12 місце – 1 очко. 
 
      На міжнародних змаганнях «Мультінейшинс»  НАГОРОДЖУЮТЬСЯ:  
      команди,  що посіли I, II, III  місця у командному заліку, - дипломами та  кубками; 
      спортсмени, що посіли I, II, III місця в індивідуальних номерах програми та естафетному 
плаванні – дипломами та медалями; 
     спортсмени, що посіли I місця в індивідуальних номерах програми, - кубками; 
      кращий  спортсмен та спортсменка змагань нагороджуються спеціальними кубками. 

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 
1-й день, 10.00          2-й день, 10.00 

400 Комплексне плавання ч 1500 Вільний стиль ч 
400 Комплексне плавання ж 100 Брас ж 
100 Вільний стиль ч 100 Брас ч 
100 Вільний стиль ж 200 Вільний стиль ж 
200 На спині ч 200 Вільний стиль ч 
200 На спині ж 50 На спині ж 
50 Батерфляй ч 50 На спині ч 
50 Батерфляй ж 800 Вільний стиль ж 
4х100 Комплексне плавання ч    
4х100 Комплексне плавання ж    
 

1-й день, 17.00          2-й день, 17.00 
200 Батерфляй ч 400 Вільний стиль ч 
200 Батерфляй ж 400 Вільний стиль ж 
100 На спині ч 100 Батерфляй ч 
100 На спині ж 100 Батерфляй ж 
200 Брас ч 200 Комплексне плавання ч 
200 Брас ж 200 Комплексне плавання ж 
50 Вільний стиль ч 50 Брас ч 
50 Вільний стиль ж 50 Брас ж 
4х200 Вільний стиль ч 4х100 Вільний стиль ч 
4х200 Вільний стиль ж 4х100 Вільний стиль ж 
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     ЛІТНІЙ КУБОК УКРАЇНИ проводиться 18 - 21 травня у м. Харкові (басейн 50 м). 
День приїзду 17 травня.     
     Змагання літного Кубку України є кваліфікаційними та відбірковими на чемпіонат світу 
в Барселоні,  чемпіонат Європи серед юніорів та Всесвітню Універсіаду. 
     Змагання особисті. Склад команди (спортсменів і тренерів) необмежений.  До змагань 
допускаються спортсмени і тренери, які відряджаються і заявляються Міністерством АР 
Крим, обласними, міст Києва і Севастополя спортивними управліннями, радами ФСТ, 
СДЮШОР, ДЮСШ, ШВСМ та спортивними клубами. У змаганнях беруть участь  команди 
і спортсмени іноземних країн. 
     Спортсмени, що виконали кваліфікаційні нормативи до Кубка (додаток №1),  можуть 
брати участь без обмежень в  номерах програми де вони виконали нормативи. Інші 
учасники та допущені спортсмени, в номерах програми, де вони не виконали 
кваліфікаційні нормативи, допускаються до змагань за рішенням Федерації плавання. 
Результати кваліфікаційних нормативів враховуються з 1 січня 2012. 
       Змагання проводяться з попередніми, полуфінальними і фінальними запливами, крім 
дистанцій 800, 1500 м, які проводяться без попередніх запливів та комплектуються згідно 
з рейтингом результатів за 2011 - 2012 роки.  У  вечірній частині програми на дистанціях 
800 та 1500 м вільним стилем проводиться один найсильнішій заплив. У кожному номері 
програми  проводиться один фінальний заплив.  
 

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 
  1-й день 2-й день 3-й день 4-й день 

Попередні запливи    10.00 
50 вільний стиль ч 50 на спині ч 50 на спині ж 50 вільний стиль ж 
50  брас ж 50 батерфляй ж 50  брас ч 50 батерфляй ч 
100  на спині ж 400 комплексне плав. ч 400  вільний стиль ж 400 комплексне плав. ж 
200  на спині ч 200 комплексне плав. ж 100  на спині ч 200 брас ч 
100  батерфляй ч 200 брас ж 100  брас ж 200  вільний стиль ж 
200  батерфляй ж 100 вільний стиль ч 200 комплексне плав. ч 200  вільний стиль ч 
100  брас ч 800 вільний стиль  Ф    ж 100  батерфляй ж 200  на спині ж 
400  вільний стиль ч   200  батерфляй ч   
100  вільний стиль ж   1500 вільний стиль  Ф    ч   
        
                       Полуфінальні та фінальні запливи     17.00                             4-й день 16.00 
50 вільний стиль    п/ф ч 800 вільний стиль   Ф    ж 1500 вільний стиль  Ф    ч 50 вільний стиль       п/ф ж 
50  брас                     п/ф ж 50 на спині                п/ф ч 50 на спині                  п/ф ж 50 батерфляй             п/ф ч 
400 вільний стиль Ф ч 50 батерфляй            п/ф ж 50  брас                        п/ф ч 400 комп. плав.         Ф ж 
200  на спині           Ф ч 400 комп. плав.        Ф ч 400 вільний стиль    Ф ж 200 брас                      Ф ч 
100  на спині            п/ф ж 200 брас                     Ф ж 100  брас                      п/ф  ж 200  вільний стиль   Ф    ж 
100  батерфляй        п/ф  ч 100  брас                    Ф ч 100  на спині               п/ф ч 100 батерфляй          Ф ж 
100  брас                   п/ф  ч 100 вільний стиль   Ф ж 200  комп.плав.         Ф ч 200  вільний стиль   Ф    ч 
200  батерфляй       Ф ж 100 вільний стиль    п/ф ч 200  батерфляй          Ф ч 100  брас                     Ф ж 
100 вільний стиль  п/ф  100  на спині             Ф ж 100  батерфляй           п/ф  ж 100  на спині              Ф ч 
50 вільний стиль   Ф  100 батерфляй         Ф ч 100 вільний стиль    Ф ч 200  на спині              Ф ж 
50  брас                    Ф ж 200 компл.плав.      Ф ж 50 на спині                 Ф ж 50 батерфляй            Ф ч 
 ч 50 батерфляй           Ф ж 50  брас                       Ф ч 50 вільний стиль      Ф ж 
 ж 50 на спині                Ф ч     
                
        На літньому Кубку України  НАГОРОДЖУЮТЬСЯ: 
        спортсмени, що посіли I, II, III місця, - дипломами та медалями. 
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       ЛІТНІЙ ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ СЕРЕД ЮНАКІВ  проводиться 1 – 3 червня  у 
м. Курахово   (басейн 50 м, відкритий).  День приїзду 31 травня. 
        Змагання особисто-командні. Проводяться для дівчат 2001 та юнаків 1999 років 
народження і молодші. 
        У змаганнях беруть участь команди СДЮШОР, ДЮСШ та спортивних клубів, що 
заявлені та відряджаються Міністерством АР Крим, обласними, міст Києва і Севастополя 
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. 

Кожен спортсмен для командного заліку має право стартувати у трьох номерах 
програми та естафетах. У кожному номері програми може бути заявлена необмежена 
кількість спортсменів. В естафетному плаванні кожна команда виставляє по одній 
естафеті на вид. 
         Змагання проводяться без попередніх запливів. На дистанціях 400 та 800 м вільним 
стилем найсильніші запливи проводяться першими. На інших дистанціях найсильніші 
запливи проводяться останніми. В естафетному плаванні комплектація запливів 
проводиться за підсумками зимового чемпіонату України серед юнаків у лютому 2013 
року. 
         Для визначення першості серед команд ДЮСШ враховуються 18 кращих 
результатів спортсменів команди (9 результатів у дівчат і 9 - у юнаків) 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.  

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ              Початок змагань: 10.00 
              1-й день                                     2-й день                                   3-й день             
    100 м вільний стиль 200 м вільний стиль 50  м  вільний стиль 
    200 м брас 100 м батерфляй 100 м брас 

Розминка 20 хвилин Розминка 20 хвилин 200 м ком. плавання 
    200 м батерфляй  400 м компл.плавання 400 м вільний стиль 
    100 м на спині 200  м на спині 

Естафета 4 х  100 м 
    комбінована – д., юн. 

Естафета 4 х 100 м 
вільний стиль  -  д., юн.  

    800 м вільний стиль  

 

       
      На  літньому 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; 
      спортсмени, що посіли I місця в індивідуальних номерах програми, - призами. 
 
 
 
 



 
  

 
 

11 
 

          ЛІТНІЙ ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ СЕРЕД ЮНІОРСЬКИХ КОМАНД ДЮСШ   
проводиться 14 -16 червня  у м. Харкові (басейн 50 м).  День приїзду 13 червня. 
       Змагання особисто-командні.  До змагань допускаються дівчата 1999-2000 та  юнаки 
1997-1998 і молодші.  
       У змаганнях беруть участь команди СДЮШОР, ДЮСШ та спортивних клубів, що 
заявлені та відряджаються Міністерством АР Крим, обласними, міст Києва і Севастополя 
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 - 4 спортсмена: (4 дівчини та 1 тренер або 4 юнаки та 1 тренер). 
       В естафетному плаванні комплектація запливів проводиться за підсумками зимового 
чемпіонату України серед ДЮСШ 3-6.03.2013. 
        Допуск і склад команд, програма змагань, нарахування залікових очок, 
нагородження переможців – відповідно до положення про зимовий чемпіонат України 
серед юнацьких команд ДЮСШ 3-6.03.2013. 
 
 
 
      ЛІТНІЙ ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ ТА ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ СЕРЕД МОЛОДІ 
проводиться 9 – 12 серпня  у  м. Євпаторії  (басейн 50 м, відкритий).  
        День приїзду 8 серпня. 
        Змагання особисто – командні. До змагань допускаються жінки, чоловіки, дівчата 
1997-1998,  юнаки 1995-1996 і молодші у складі збірних команд АР Крим,  областей,  
міст Києва та Севастополя, іноземні команди і спортсмени, які  заявляються та 
відряджаються Міністерством АР Крим, обласними, міст Києва і Севастополя 
спортивними управліннями. 
        Склад команди (спортсменів і тренерів) необмежений. Спортсмени, що виконали 
кваліфікаційні нормативи до Чемпіонату (додаток №1),  можуть брати участь без 
обмежень в індивідуальних номерах програми де вони виконали нормативи. Інші 
учасники та допущені спортсмени, в номерах програми, де вони не виконали 
кваліфікаційні нормативи, допускаються до змагань за рішенням Федерації плавання 
України відповідно до Правил змагань та відряджаються Міністерством АР Крим, 
обласними, міст Києва і Севастополя спортивними управліннями, радами ФСТ, 
СДЮШОР, ДЮСШ, ШВСМ та спортивними клубами.   
         Результати кваліфікаційних нормативів враховуються з 1 січня 2012. 
         Склад команди, допуск учасників, програма, умови прийому, визначення командної 
першості, нагородження  переможців   згідно   з     положенням   про   зимовий  чемпіонат  
України 18-22.03.2013. 
         Дистанції 800, 1500 м і естафети проводяться без попередніх запливів та 
комплектуються згідно з рейтингом результатів за 2012-2013.  В естафетному плаванні у 
вечірній частині беруть участь команди що посіли 1 – 8  місця  у зимовому чемпіонаті 
України 2013 року. 
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       НАЦІОНАЛЬНИЙ КУБОК УКРАЇНИ проводиться 2–4 листопада у м. Євпаторії  
(басейн 25 м).  День приїзду  1 листопада. 
       Змагання Кубку України є відбірковими на чемпіонат Європи у 25-ти м басейні. 
       Змагання Кубку особисті для жінок, чоловіків, дівчат 1997, юнаків 1995 і молодших.   
       Склад команди (спортсменів і тренерів) необмежений.  До змагань допускаються 
спортсмени і тренери, які відряджаються і заявляються Міністерством АР Крим, 
обласними, міст Києва і Севастополя спортивними управліннями, радами ФСТ, 
СДЮШОР, ДЮСШ, ШВСМ та спортивними клубами. У змаганнях беруть участь  
команди і спортсмени іноземних країн. 
      Спортсмени, що виконали кваліфікаційні нормативи до Кубка (додаток №1),  можуть 
брати участь без обмежень в  номерах програми де вони виконали нормативи. Інші 
учасники та допущені спортсмени, в номерах програми, де вони не виконали 
кваліфікаційні нормативи, допускаються до змагань за рішенням Федерації плавання. 
Результати кваліфікаційних нормативів враховуються з 1 січня 2012. 
       Змагання проводяться без попередніх запливів. На дистанціях 400, 800 та 1500 м 
вільним стилем найсильніші запливи проводяться першими. На інших дистанціях 
найсильніші запливи проводяться останніми. 
        В програмі Національного Кубку України визначається особисто-командна першість 
серед спортсменів у складі команд плавальних клубів і  ШВСМ. 
       Склад команди - 10 спортсменів та 2 тренери. 
       Кожен спортсмен для командного заліку має право стартувати у трьох номерах 
програми і естафетах. У кожному номері програми може бути заявлена необмежена 
кількість спортсменів. В естафетному плаванні кожна команда виставляє по одній 
естафеті на вид.  
       Командна першість серед плавальних клубів і ШВСМ визначається окремо за 
найбільшою сумою очок, набраних учасниками в індивідуальних номерах програми та 
естафетах за таблицею оцінки результатів у плаванні. Дистанція 100 м к.п. по дистанції 
100 м на спині.  Естафети оцінюються з коефіцієнтом 2 та таблицею очок таких 
дистанцій:  4 х 50 м вільний стиль    –  50 м вільний стиль    (жінки, чоловіки) 
                    4 х 50 м комбінована       – 50 м на спині              (жінки, чоловіки)   

      ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ                    
1-й день – 16.00 2-й день – 16.00 3-й день – 11.00 

50   м батерфляй ж 50   м батерфляй ч 200 м батерфляй ж 
200 м батерфляй ч 100  м батерфляй ж 100 м батерфляй ч 
100 м брас ж 100  м брас ч 50  м брас ж 
50   м брас ч 200  м брас ж 200 м брас ч 
100 м в/c ж 200  м в/с ч 200 м в/с ж 
100 м в/с ч 50  м в/с ж 50   м в/с ч 
400 м к.п. ж 200 м к.п. ч 200 м к.п. ж 
50   м на спині ч 100 м к.п. ж 400 м к.п. ч 
200 м на спині ж 200 м на спині ч 50 м на спині ж 
100 м к.п. ч 100 м на спині ж 100 м на спині ч 
Естафета 4 х 50 м  в/с ж,ч Естафета 4 х 50 м комбінована ч,ж 1500 м в/с ч 
400 м в/с ч 400  м в/с ж   
800 м в/с ж     

       На Національному Кубку України НАГОРОДЖУЮТЬСЯ: 
       спортсмени, що посіли I місця в індивідуальних номерах програми,   – дипломами, медалями 
та призами; 
       спортсмени, що посіли I, II, III місця в  індивідуальних номерах програми та естафетному 
плаванні,   – дипломами та медалями; 
       команди клубу і ШВСМ, що посіли I місця у командному заліку, - дипломами та  кубками. 
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        ЧЕМПІОНАТ  УКРАЇНИ  СЕРЕД   ЮНІОРІВ     проводиться  16-18 листопада  у  
м. Севастополі  (басейн 50 м).  День приїзду 15 листопада. 
        Змагання особисто - командні для дівчат 1998 – 1999, юнаків 1996 – 1997  і молодших, 
що беруть участь у складі збірних команд АР Крим,  областей,  міст Києва та Севастополя, 
іноземні команди і спортсмени. Команди заявляються та відряджаються Міністерством АР 
Крим, обласними, міст Києва і Севастополя спортивними управліннями. 
        Склад команди - 12 спортсменів та 2 тренери. Командам областей, що посіли 1-8 місця 
за підсумками роботи у 2012 році:  (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, 
Полтавська, Рівненська,  Харківська області,  м. Київ),  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 
та відряджаються Міністерством АР Крим, обласними, міст Києва і Севастополя 
спортивними управліннями, радами ФСТ, СДЮШОР, ДЮСШ, ШВСМ та спортивними 
клубами.  
        Змагання проводяться за багатоборною системою. Особиста першість у багатоборстві 
визначається за сумою очок, набраних спортсменом на трьох дистанціях  по таблиці  оцінки  
результатів у плаванні (при умові виконання в індивідуальних номерах програми  І 
розряду): 
для спринтерів           50 м - 100 м - 200 м вільний стиль,  50 м - 100 м - 200 м брас,                                      
                                     50 м - 100 м - 200 м батерфляй,  50 м - 100 м - 200 м на спині 
для стаєрів                  200 м - 400 м - 800/1500 м вільний стиль 
для комплексистiв     200 м - 400 м комплексне плавання – 100 м за вибором. 
       У випадку неучасті на одній з дистанцій або дискваліфікації спортсмена, особисте  місце 
у багатоборстві не визначається. 
       Змагання проводяться без попередніх запливів. На дистанціях 400, 800 та 1500 м 
вільним стилем найсильніші запливи проводяться першими. На інших дистанціях 
найсильніші запливи проводяться останніми. Для командного заліку кожному спортсмену 
очки нараховуються за один вид багатоборства. Кожна команда виставляє по одній естафеті 
на вид. Командна першість визначається за сумою очок, набраних спортсменами у 
багатоборстві та  естафетному  плаванні. Естафети оцінюються з коефіцієнтом 2 за таблицею 
очок таких дистанцій: 4 х 50 м вільний стиль    –  50 м вільний стиль (жінки, чоловіки); 4 х 50 
м комбінована – 50 м на спині (жінки, чоловіки).  
         На чемпіонаті України серед юніорів  НАГОРОДЖУЮТЬСЯ: 
        команди, що посіли I, ІІ, ІІІ місця серед команд, - дипломами та кубками; 
        спортсмени, що посіли I, II, III місця в індивідуальних номерах програми, багатоборстві  та  
естафетному плаванні, – дипломами та медалями; 

          спортсмени, що посіли I місця в індивідуальних номерах програми та багатоборстві (спринтери, 
стаєри, комплексисти окремо),  -  призами. 
                                             ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ  Початок змагань:  10.00 

1-й день 2-й день 3-й день 
50   м на спині ч 50   м батерфляй ч 50  м брас ж 
50   м батерфляй ж 50  м в/с ж 50   м в/с ч 
50   м брас ч 200  м в/с ч 50 м на спині ж 
200 м на спині ж 100  м батерфляй ж 200 м брас ч 
200 м батерфляй ч 100  м брас ч 200 м в/с ж 
100 м брас ж 200  м брас ж 100 м на спині ч 
100 м в/с ч 200 м на спині ч 200 м батерфляй ж 
100 м в/c ж 100 м на спині ж 100 м батерфляй ч 
400 м к.п. ж 200 м к.п. ч 200 м к.п. ж 
Естафета 4 х 50 м  в/с ж,ч Естафета 4 х 50 м комбінована ч,ж 400 м к.п. ч 
400 м в/с ч 400  м в/с ж 1500 м в/с ч 
800 м в/с ж     
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      ЧЕМПІОНАТ  УКРАЇНИ  СЕРЕД   ЮНАКІВ    проводиться   2-4   грудня   у   
м. Дніпропетровську (басейн 50 м). День приїзду 1 грудня. 
        Змагання особисто - командні для дівчат 2000–2001, юнаків 1998–1999 і молодших, 
що беруть участь у складі збірних команд АР Крим,  областей,  міст Києва та Севастополя, 
іноземні команди і спортсмени. Команди заявляються та відряджаються Міністерством АР 
Крим, обласними, міст Києва і Севастополя спортивними управліннями. 
        Склад команди - 12 спортсменів та 2 тренери. Командам областей, що посіли 1-8 місця 
за підсумками роботи у 2012 році:  (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, 
Полтавська, Рівненська,  Харківська області,  м. Київ),  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 
та відряджаються Міністерством АР Крим, обласними, міст Києва і Севастополя 
спортивними управліннями, радами ФСТ, СДЮШОР, ДЮСШ, ШВСМ та спортивними 
клубами.  
        Змагання проводяться за багатоборною системою. Особиста першість у багатоборстві 
визначається за сумою очок, набраних спортсменом на трьох дистанціях  по таблиці  оцінки  
результатів у плаванні (при умові виконання в індивідуальних номерах програми  ІІ 
розряду): 
для спринтерів           50 м - 100 м - 200 м вільний стиль,  50 м - 100 м - 200 м брас,                                      
                                     50 м - 100 м - 200 м батерфляй,  50 м - 100 м - 200 м на спині 
для стаєрів                  200 м - 400 м - 800/1500 м вільний стиль 
для комплексистiв     200 м - 400 м комплексне плавання – 100 м за вибором. 
       У випадку неучасті на одній з дистанцій або дискваліфікації спортсмена, особисте  місце 
у багатоборстві не визначається. 
       Змагання проводяться без попередніх запливів. На дистанціях 400, 800 та 1500 м 
вільним стилем найсильніші запливи проводяться першими. На інших дистанціях 
найсильніші запливи проводяться останніми. Для командного заліку кожному спортсмену 
очки нараховуються за один вид багатоборства. Кожна команда виставляє по одній естафеті 
на вид. Командна першість визначається за сумою очок, набраних спортсменами у 
багатоборстві та  естафетному  плаванні. Естафети оцінюються з коефіцієнтом 2 за таблицею 
очок таких дистанцій: 4 х 50 м вільний стиль    –  50 м вільний стиль (жінки, чоловіки); 4 х 50 
м комбінована – 50 м на спині (жінки, чоловіки).  
         На чемпіонаті України серед юнаків  НАГОРОДЖУЮТЬСЯ: 
        команди, що посіли I, ІІ, ІІІ місця серед команд, - дипломами та кубками; 
        спортсмени, що посіли I, II, III місця в індивідуальних номерах програми, багатоборстві  та  
естафетному плаванні, – дипломами та медалями; 

          спортсмени, що посіли I місця в індивідуальних номерах програми та багатоборстві (спринтери, 
стаєри, комплексисти окремо),  -  призами. 
                                             ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ  Початок змагань:  10.00 

1-й день 2-й день 3-й день 
50   м на спині ч 50   м батерфляй ч 50  м брас ж 
50   м батерфляй ж 50  м в/с ж 50   м в/с ч 
50   м брас ч 200  м в/с ч 50 м на спині ж 
200 м на спині ж 100  м батерфляй ж 200 м брас ч 
200 м батерфляй ч 100  м брас ч 200 м в/с ж 
100 м брас ж 200  м брас ж 100 м на спині ч 
100 м в/с ч 200 м на спині ч 200 м батерфляй ж 
100 м в/c ж 100 м на спині ж 100 м батерфляй ч 
400 м к.п. ж 200 м к.п. ч 200 м к.п. ж 
Естафета 4 х 50 м  в/с ж,ч Естафета 4 х 50 м комбінована ч,ж 400 м к.п. ч 
400 м в/с ч 400  м в/с ж 1500 м в/с ч 
800 м в/с ж     
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ІV.I  УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ НА ВІДКРИТІЙ ВОДІ 
При проведенні змагань 2013 року на відкритій воді встановлюються такі вікові групи: 
     Юніорський склад:                           дівчата і юнаки 1997-1998-1999;                                                                 
     Молодіжний склад:                          дівчата і юнаки 1995-1996; 
     Дорослі:                                             жінки і чоловіки 1994 і  старші. 
 
V.I  УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ЗМАГАНЬ НА ВІДКРИТІЙ 
                                                                ВОДІ    
       ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ та КУБОК УКРАЇНИ СЕРЕД МОЛОДІ І ЮНІОРІВ З 
ПЛАВАННЯ НА ВІДКРИТІЙ ВОДІ  проводяться 27-29 червня  у м. Бердянську.  День 
приїзду  26 червня.  
      Змагання особисті.  До змагань допускаються: у програмі Чемпіонату жінки, 
чоловіки; у програмі Кубка дівчата і юнаки 1995-1999. Для допуску на змагання 
учасники мають подати до секретаріату декларацію щодо попередження про ризики і 
відмову від будь-яких претензій до Держмолодьспорту та Федерації плавання України у 
разі нещасних випадків, що можуть причинити смерть, поранення, або втрату майна під 
час змагань. 
      Беруть участь спортсмени АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя, спортсмени 
іноземних країн. Склад команди необмежений.  
       У програмі змагань: 
       27 червня – у програмі чемпіонату та програмі  Кубку –  дистанція  5 км. 
       29 червня – у програмі чемпіонату – дистанція 10 км; 
                            у програмі  Кубку дистанція - 7,5 км. 
      Змагання проводяться відповідно до правил Міжнародної федерації плавання (ФІНА). 
      На чемпіонаті України та Кубку України серед молоді та юніорів з плавання на 
відкритій воді НАГОРОДЖУЮТЬСЯ: 
       спортсмени, що посіли I, II, III місця в чемпіонаті України, Кубку України серед молоді 
та Кубку України серед юніорів,  – дипломами та медалями; 
       спортсмени, що посіли I  місця,  –  призами. 
 
       ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ СЕРЕД МОЛОДІ та ЮНІОРІВ  З  ПЛАВАННЯ   НА  
ВІДКРИТІЙ  ВОДІ  проводиться 10-11 липня  за призначенням.  День приїзду  9 липня.  
      Змагання особисті. До змагань допускаються дівчата і юнаки 1995-1999.  Склад 
команди необмежений. Для допуску на змагання учасники мають подати до секретаріату 
заяву щодо попередження про ризики і відмову від будь-яких претензій до 
Держмолодьспорту та Федерації плавання України у разі нещасних випадків, що можуть 
причинити смерть, поранення, або втрату майна під час змагань. 
      Беруть участь спортсмени АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя, спортсмени 
іноземних країн. У програмі змагань: 
       10 липня  – у програмі чемпіонату серед молоді –  дистанція  7,5 км; 
                           у програмі чемпіонату серед юнаків –  дистанція  5 км; 
       11 липня – резервний день. 
       На чемпіонаті України серед молоді та юніорів з плавання на відкритій воді 
НАГОРОДЖУЮТЬСЯ: 
       спортсмени, що посіли I, II, III місця в чемпіонаті України серед молоді та чемпіонаті 
України серед юніорів,  – дипломами та медалями; 
       спортсмени, що посіли I  місця,  –  призами. 
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VI.  УМОВИ ПРИЙОМУ УЧАСНИКІВ I СУДДІВ 
 

На всеукраїнські змагання 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.   
         Держмолодьспорт забезпечує  відрядження i оплату суддів, розміщення іноземних 
команд і спортсменів крім міжнародних змагань «Мультінейшинс», оренду спортивних 
споруд, інші витрати щодо проведення змагань та нагородження переможців в межах 
затверджених кошторисів. На міжнародних змаганнях «Мультінейшинс» 
Держмолодьспорт забезпечує витрати на проживання та харчування членів збірної 
команди України, відрядження суддів та міжнародного координатора змагань. 
       На всі всеукраїнські змагання з плавання 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.  
        Команди федерацій плавання територій, що до 18 березня 2013 року не сплатили 
членські внески до Федерації плавання України, відповідно до рішення Президії 
Федерації до чемпіонату України (березень) не допускаються.  
 
VII. 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 Урядом АР Крим, 
відповідними обласними та мм. Києва та Севастополя державними адміністраціями. 

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. 
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VПI.  ПОРЯДОК I ТЕРМIН 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. 
          Технічні заявки команд або окремих спортсменів за 7 днів до початку змагань 
надсилаються за допомогою програмного забезпечення «Інформ-регіон» та 
дублюються  факсом (044) 2894211. 

 Технічні заявки, надіслані без застосування програми «Інформ-регіон», 
приймаються за умови оплати послуг оператора за опрацювання кожного заявленого 
плавця відповідно до Правил змагань з плавання. 

  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 (зразок заявки 
у додатку №2 відповідає роздрукованій формі «Інформ-регіон»).     

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. 
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IX.  ПIДВЕДЕННЯ ЩОРIЧНИХ ПIДСУМКIВ РОБОТИ 
 
       За підсумками  участі українських спортсменів у міжнародних та всеукраїнських 
змаганнях з плавання і плавання на відкритій воді у 2013 році та встановлення рекордів 
Держмолодьспорт та Федерація плавання України  підводять підсумки  роботи з розвитку 
плавання в Україні.  
        Підведення підсумків роботи проводиться за таблицею визначення рейтингу з 
олімпійських видів спорту в Україні Положення про рейтинг, затвердженого 
Міністерством юстиції України.  
 
 

 
                                                                                         

Додаток № 1 
                                       

Кваліфікаційні нормативи для участі у зимовому та літному чемпіонатах 
України та чемпіонатах України серед молоді, літньому Кубку України та 

Національному Кубку України 
на 2013 рік 

 
Дистанція Жінки Дівчата Чоловіки Юнаки 

50 м вільний стиль 27,50 28,60 24,50 25,00 
100 м вільний стиль 1.01,00 1.02,50 53,50 55,00 
200 м вільний стиль 2.11,30 2.15,00 1.56,00 1.59,00 
400 м вільний стиль 4.35,20 4.45,00 4.10,00 4.18,00 
800 м вільний стиль 9.30,00 9.52,40   
1500 м вільний стиль   16.37,00 17.14,00 
50 м брас 35,00 36,00 30,00 31,00 
100 м брас 1.15,50 1.17,00 1.07,00 1.08,50 
200 м брас 2.41,50 2.50,00 2.23,50 2.30,50 
50 м батерфляй 30,00 30,35 26,00 26,30 
100 м батерфляй 1.05,00 1.08,50 56,00 58,50 
200 м батерфляй 2.31,00 2.40,00 2.09,00 2.16,00 
50 м на спині 31,50 33,60 28,00 29,00 
100 м на спині 1.07,50 1.10,80 1.00,30 1.02,30 
200 м на спині 2.29,00 2.33,00 2.11,00 2.17,00 
200 м комплексне 
плавання 

2.27,00 2.36,00 2.10,00 2.16,50 

400 м комплексне 
плавання 

5.15,00 5.26,00 4.42,00 4.58,00 
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V.II  УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ  ВІДКРИТИХ ЗМАГАНЬ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ В 
РЕГІОНАХ УКРАЇНИ 

 
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ   ТУРНІР   ПРИСВЯЧЕНИЙ   ПАМ’ЯТІ   ЗАСЛУЖЕНОГО  
ПРАЦІВНИКА ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ УКРАЇНИ, СУДДІ ВСЕСОЮЗНОЇ  
КАТЕГОРІЇ  ГЕРІ  ВІКТОРА  АНДРІЙОВИЧА   проводиться  17-19 квітня  у м. Івано-
Франківську (басейн Коледжу фізичного виховання – 25  м) День приїзду  17 квітня. 
        Змагання особисті. У змаганнях беруть участь плавці 1995 р.н. і молодші.  
        Члени збірної команди України з плавання (основний склад, кандидати, резерв),  міжнародні 
делегації забезпечуються розміщенням та хпрчуванням.  
        Змагання проводяться за багатоборною системою. Особиста першість у 
багатоборстві визначається за сумою очок набраних спортсменом на трьох дистанціях по 
таблиці оцінки результатів у плаванні: 50–100–200 м в/с; 50–100–200 м брас; 50 – 100–
200 м батерфляй; 50–100–200 м на спині.  
       Попередні заявки на участь у змаганнях направити до Коледжу фізичного виховання 
до 1 квітня  за адресою: спортивний клуб «Каменяр», вул. Г.Мазепи, 42-А, м. Івано-
Франківськ, 76026 та за т/ф (0342) 53-93-60 або 73-24-82. Контактна особа Мельник 
Світлана Вікторівна  - 0934241665. 
        Спортсмени, що посіли І, ІІ, ІІІ місця нагороджуються дипломами та медалями. 
 
 
ВІДКРИТИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КУБОК ПРИСВЯЧЕНИЙ ПАМ`ЯТІ 
ВИДАТНОГО ПЛАВЦЯ ХХ СТОЛІТТЯ БОЙЧЕНКА СЕМЕНА ПЕТРОВИЧА  
проводиться 31 травня – 2 червня у сел. Черноморка, Очаківського району, 
Миколаївської області (басейн ОК «Жемчужина», 25 м).   День приїзду 30 травня. 
Змагання особисто-командні.  Склад команди 20 спортсменів від ДЮСШ або СК.  
Допуск учасників змагань: 
1 група – юнаки, дівчата   2000 – 2001 рр. народження; 
2 група – юнаки, дівчата   2002 – 2003 рр. народження; 
3 група – юнаки, дівчата   2004 р. народження і молодші. 
 
                                                       ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ                                                                               
I-й день                                                     2-й день                                                3-й день  
100 м вільний стиль  50 м вільний стиль  100 м комплексне плавання  
100 м брас   50 м брас          200 м вільним стилем  
100 м батерфляй   50 м батерфляй                                   
100 м на спині    50 м на спині  
400 м вільний стиль  200 м комплексне плавання 
Естафетне плавання 4х50 в/с     Естафетне плавання 4х50 к.п. змішана 
                                                           
            Нагороджуються: 
     спортсмени, що посіли I, ІІ, ІІІ місця, – дипломами та медалями;                                                                                                             
     переможці на дистанціях 100 м брасом та 50 м батерфляєм, – спеціальними кубками. 
     Підтвердження про участь у змаганнях та технічну заявку надіслати до 19 травня 
електронною поштою furman_alexey@bk.ru.  
Головний суддя змагань Фурман Світлана Володимирівна 066 591 15 13. 
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З питань розміщення, харчування і трансферу на базу «Жемчужина» звертатися: 
050 3945210  - Волчо Тетяна Вікторівна; 050 3945341 – Калин Володимир Васильович. 
 
 
 
ВІДКРИТИЙ ЧЕМПІОНАТ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ З ПЛАВАННЯ НА 
ВІДКРИТІЙ ВОДІ   проводиться 8-9 червня у м. Генічеську.  День приїзду 7 червня.  
9 червня - резервний день. 
       Змагання особисті. Склад команди необмежений.  
       Програма змагань 8 червня: 
юнаки, дівчата   2002 р. н. і молодші             – 1500 м 
юнаки, дівчата   2000 – 2001 рр. народження – 2000 м 
юнаки, дівчата   1999 – 1998 рр. народження – 3000 м 
юнаки, дівчата   1997 – 1996 рр. народження – 4500 м 
юнаки, дівчата   1995 р. народження і старші – 6000 м 
До змагань допускаються спортсмени категорії «МАСТЕРС». 
      Змагання проводяться відповідно до правил Міжнародної федерації плавання (ФІНА). 
      Нагороджуються: спортсмени, що посіли I, II, III місця, - дипломами та медалями;    
спортсмени, що посіли I місця, -  призами. 
     Підтвердження про участь у змаганнях надіслати до 31 травня за телефоном 05534  
3-36-14, моб.  093 562 12 49;  sport-osvita@mail.ru  Носов Олександр.  
 
 
 
 
 
        РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ ЮНАЦЬКИЙ ТУРНІР НА ПРИЗИ  ЗАСЛУЖЕНОГО 
ТРЕНЕРА СРСР, УКРАЇНИ Олега Львовича ЦВЄТОВА  проводиться 25-26 червня  у 
м. Дніпропетровську (басейн «Метеор» - 50 м). День приїзду 24 червня. 
       Змагання  особисто-командні. Склад команди 10 спортсменів (5 дівчат і 5 юнаків) у 
кожній віковій групі. 
І вікова група  дівчата 2000,  юнаки 1999 і молодші; 
ІІ вікова група  дівчата 2001,  юнаки 2000 і молодші. 
                        ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ                                                                               
I-й день                                                2-й день                                                  
100 м вільний стиль  200 м вільний стиль    
100 м брас   200 м брас            
100 м батерфляй   200 м батерфляй                                   
100 м на спині    200 м на спині  
400 м вільний стиль  200 м комплексне плавання 
Естафетне плавання 4х50 в/с     Естафетне плавання 4х50 к.п. 
       Кожен спортсмен для командного заліку має право стартувати у трьох номерах 
програми і естафетах.  
      Нагороджуються: спортсмени, що посіли I, II, III місця в індивідуальних номерах 
програми і І місце у естафетному плаванні у кожній віковій групі - дипломами та 
медалями.      
      Телефон/факс: відповідального –  056 787-66-65, sveta-dvvs@mail.ru  
                                    (дирекція СДЮШОР з плавання) 
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТУРНІР З ПЛАВАННЯ НА ВІДКРИТІЙ ВОДІ «АЗОВСЬКА 
ХВИЛЯ»  проводиться 27-29 липня у м. Генічеську.  День приїзду 26 липня. 29 липня  - 
резервний день. 
     Змагання особисті.  До змагань допускаються: юнаки і дівчата 2000 – 1999, юнаки і 
дівчата 1998 – 1997 та юнаки і дівчата 1996 – 1995. 

Програма змагань 
27 липня: юнаки, дівчата 2000 – 1999  - 3 км                               28 липня: естафетне плавання   - 3 км       
                   юнаки, дівчата 1998 – 1997 -  5 км                               (2 юнака, 1 дівчина) 
                   юнаки, дівчата 1996 – 1995 -  7,5 км  
До змагань допускаються спортсмени категорії «МАСТЕРС». 
     Змагання проводяться відповідно до правил Міжнародної федерації плавання (ФІНА). 
     Нагороджуються: спортсмени, що посіли I, II, III місця, - дипломами та медалями;    
спортсмени, що посіли I місця, -  призами. 
     Підтвердження про участь у змаганнях надіслати до 10 липня за телефоном 05534 3-
36-14, моб. 093 562 12 49;  sport-osvita@mail.ru Носов Олександр.  
 
 
 
  
ВІДКРИТИЙ ОСІННІЙ ТУРНІР ПРИСВЯЧЕНИЙ ПАМ`ЯТІ ВИДАТНОГО 
ПЛАВЦЯ ХХ СТОЛІТТЯ БОЙЧЕНКА СЕМЕНА ПЕТРОВИЧА   проводиться 13 – 15 
вересня у сел. Черноморка, Очаківського району, Миколаївської області (басейн ОК 
«Жемчужина», 25 м).   День приїзду 12 вересня. Змагання особисто-командні. Склад 
команди 20 спортсменів від ДЮСШ або СК.   
Допуск учасників змагань: 
1 група – юнаки, дівчата   1996 – 1997 рр. народження; 
2 група – юнаки, дівчата   1998 – 1999 рр. народження; 
 
                                                       ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ                                                                               
I-й день                                                     2-й день                                                3-й день  
100 м вільний стиль  50 м вільний стиль  100 м комплексне плавання  
100 м брас   50 м брас          200 м вільним стилем  
100 м батерфляй   50 м батерфляй                                   
100 м на спині    50 м на спині  
400 м вільний стиль  400 м комплексне плавання 
Естафетне плавання 4х50 в/с     Естафетне плавання 4х50 к.п. змішана 
                                                           
            Нагороджуються: 
     спортсмени, що посіли I, ІІ, ІІІ місця, – дипломами та медалями;                                                                                                             
     переможці на дистанціях 50 м брасом та 100 м батерфляєм, – спеціальними кубками. 
     Підтвердження про участь у змаганнях та технічну заявку надіслати до 20 травня 
електронною поштою furman_alexey@bk.ru.  
Головний суддя змагань Фурман Світлана Володимирівна 066 591 15 13. 
З питань розміщення, харчування і трансферу на базу «Жемчужина» звертатися: 
050 3945210  - Волчо Тетяна Вікторівна; 050 3945341 – Калин Володимир Васильович. 
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      МІЖНАРОДНІ ЗМАГАННЯ НА ПРИЗИ ЗАСЛУЖЕНИХ ТРЕНЕРІВ УКРАЇНИ 
КОЖУХА О.О., КОЖУХ Н.Ф.    проводяться  25 - 26 жовтня  у м. Харкові (басейн 
“Гарт” - 25 м, вул. Рибалко, 56/4). День приїзду 24 жовтня. 
       Змагання особисто-командні. Проводяться для дівчат 2002 року народження та  
юнаків 2000 року народження і молодших. У змаганнях беруть участь команди,  які 
заявляються і відряджаються організаціями, що відряджають.  
       Стартовий внесок – 20 грн. 
       Склад команди 8 спортсменів (обов’язково 4 дівчини та 4 юнака) та 2 тренери. 
       Змагання проводяться без попередніх запливів.   ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ:                      
         I-й день                                                           2-й день                        
100 м вільний стиль                                        100 м батерфляй 
100 м брас                                                          100 м на спині     
100 м комплексне плавання                           Естафета 4х50 м комп. плавання (дів., юн.)  
Естафета 4х50 м вільним стилем (дів., юн.)  
 
        Нагороджуються: спортсмени, що посіли I, II, III місця, - призами тренерів   Кожуха 
О.О., Кожух Н.Ф. 
       Рефері змагань Медведєв Є.І. (тел. 057 7157133).  Підтвердження  про участь у 
змаганнях, поіменні та технічні заявки надіслати до 10 жовтня за адресою: 61022 м. 
Харків, пл. Свободи, Госпром, 7 під’їзд, 9 поверх, Вереітінову В.Д. (моб. 067 7597665),   
або факсом  057 7574081.  

 
         ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТУРНІР ПРИСВЯЧЕНИЙ ПАМ`ЯТІ ЗАСЛУЖЕНОГО 
ТРЕНЕРА УКРАЇНИ МИКИТИ МИТРОФАНОВИЧА КОВАЛЯ  проводиться 13 - 14 
грудня  у м. Кривому Розі (басейн СДЮШОР-1 - 50 м).  День приїзду 12 грудня. 
      Змагання  особисті.  Допускаються  дівчата 2001 – 2002 рр. народження,  юнаки 1999 
- 2000 рр. народження.  
                                      ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 
     I-й день, 11.00                                                      2-й день, 11.00                                                                          
200 м комплексне плавання                               Естафета 4х50 м комбінована  
200 м на спині                                                        100 м на спині    
100 м батерфляй                                                    200 м батерфляй   
200 м брас                                                               100 м брас                        
100 м вільний стиль                                             200 м вільний стиль                                                        
Естафета 4х50 м вільний стиль                        
            Нагороджуються: 
      команди, що посіли I, II, III місця в естафетному плаванні, – дипломами та призами; 
     спортсмени, що посіли I місця в індивідуальних номерах програми, – дипломами та 
призами; що посіли IІ і ІІІ місця, - дипломами;  
      спортсмени, що набрали найбільшу суму очок на дистанціях 100 і 200 м одним 
способом на вибір у кожній віковій групі, - спеціальними призами від спонсорів змагань.  
          Підтвердження про участь у змаганнях надіслати до 9 грудня за адресою:    50101, 
м. Кривий Ріг, пл. Радянська 1, міськспорткомітет. Телефони  відповідального –  0564 74- 
83–35, 0564 74-82–06, 050 579–87–40  Ржепецький Олег Юрійович. 
           Поіменні технічні заявки надіслати електронною поштою pedrobob@mail.ru. 
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ІМЕННА  ЗАЯВКА 
НА УЧАСТЬ У____________________________________________ 

КОМАНДИ__________________________ОБЛАСТІ,  ДЮСШ 
                
                                                      2013 року                                                                                                             місто 
                                
 
 
 
                                                                                                 
 
                                                                                                                                       
 
 
 
 
                                                                                                                                                                  
Федерація плавання України                
 
 
 

Прізвище,  
Ім’я спортсме-на 

КОД 

Дата 
і рік 
народ 
ження 

Роз 
ряд 

Місто СТ ШВСМ Назва 
ДЮСШ, 
місто 

УФК 
УОР ЦО

П 
Плав. 
клуб 

Номер 
програми, 
стиль, 
дистанція 

Заяво
чний 
результат

У 
команді 

або 
особист

о 

Прізвище 
Ім’я 

тренерів 

Підпис 
лікаря 

та 
печатка 

ЛФД 
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