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П О Л О Ж Е Н Н Я 

про проведення відкритого чемпіонату області та чемпіонату м. Чернігова  

з плавання 

 

1. Мета і завдання: 

– популяризація і розвиток плавання в Чернігівській області та м. Чернігові; 

– підвищення рівня спортивної майстерності спортсменів міста та області; 

– виявлення найсильніших спортсменів для участі в чемпіонатах України. 
 

2. Керівництво змаганнями: 

Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснюється 

Департаментом сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Управлінням з питань 

сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради, Відділенням НОК України в 

Чернігівській області та відокремленим підрозділом Федерації плавання України в 

Чернігівській області. Безпосереднє проведення змагань покладається на суддівську 

колегію, затверджену відокремленим підрозділом Федерації плавання України в 

Чернігівській області. 
 

3. Термін і місце проведення: 

Змагання проводяться у період з 12 по 13 травня 2018 року в плавальному 

басейні "Десна Аква Спорт" за адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги, 34.  

День приїзду 12 травня 2018 року до 12.00 год.   

Чемпіонат області з плавання 12.05.2018 р., початок о 10.00 год. 

Чемпіонат м. Чернігова з плавання 13.05.2018 р. початок о 10.00 год. 

Проходження мандатної комісії, технічна нарада суддів – 12 травня 2018 року о 

9.00 год. в приміщенні басейну. 
 

4. Учасники змагань: 
Змагання особисті.  

У відкритих чемпіонатах міста та області приймають участь плавці за віковими 

групами:  

- 2001 р.н. і старші – чоловіки, 2002 р.н. і старші – жінки;  

- юніори: 2002-2003 рр.н. – хлопці; 2003-2004 рр.н. – дівчата; 

- юнаки: 2004-2005 рр.н. та мол. – хлопці, 2005-2006 рр.н. та мол. - дівчата. 

Кожен учасник може брати участь не більш ніж в двох видах в один день 

змагань та естафетах. 

 

 

5. Програма змагань: 



Змагання проводяться згідно з діючими правилами змагань з плавання.  
Програма змагань: 

 

                   12.05.2018   
- естафета 4х50 м комбінована мікс; 
- 100 м батерфляй; 
- 100 м на спині; 
- 100 м брас;   
- 100 м вільний стиль; 
- 200 м комплексне плавання; 
- естафета 4х50 м вільним стилем (чоловіки) 

            13.05.2018 
- естафета 4х50 м в/с мікс; 
- 50 м вільний стиль;   
- 50 м брас, 
- 200 м на спині; 
- 200 м вільний стиль; 
- 50 м батерфляй; 
- 50 м на спині;  
- 200 м брас;  
- 200 м батерфляй; 
- 100 м комплексне плавання; 
- естафета 4х50 комбінована (чоловіки) 

 

6. Нагородження: 
У відкритому чемпіонаті області переможці та призери змагань серед чоловіків 

та жінок нагороджуються медалями, переможці та призери серед юніорів та юнаків 
нагороджуються грамотами. Переможці в естафетному плаванні (1 місце) 
нагороджуються медалями, призери (2,3 місце) естафетного плавання 
нагороджуються грамотами. 

У відкритому  чемпіонаті міста переможці та призери змагань серед чоловіків та 
жінок нагороджуються медалями, переможці та призери серед юніорів та юнаків 
нагороджуються грамотами. Переможці в естафетному плаванні (1 місце) 
нагороджуються медалями, призери (2,3 місце) естафетного плавання 
нагороджуються грамотами. 

 
7. Фінансові витрати: 
Витрати по організації та проведенню змагань:  
За рахунок Департаменту сім'ї, молоді та спорту Чернігівської 

облдержадміністрації: 
оренда спортивної споруди (басейну) (12.05.2018), харчування суддівської 

колегії та медперсоналу, нагородна атрибутика: медалі – переможцям та призерам 
змагань серед чоловіків  та жінок в особистому заліку; грамоти –  переможцям та 
призерам змагань серед чоловіків та жінок, юніорів та юнаків в особистому заліку та 
естафетах. 

За рахунок Управління сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради: 
оренда спортивної споруди (басейну) (13.05.2018), харчування суддівської 

колегії та медперсоналу, нагородна атрибутика: медалі – переможцям та призерам 
змагань серед чоловіків  та жінок в особистому заліку; грамоти –  переможцям та 
призерам змагань серед чоловіків та жінок, юніорів та юнаків в особистому заліку та 
естафетах, канцтовари.  

Всі інші витрати: проїзд, проживання, харчування учасників змагань та тренерів 
- за рахунок організацій, що відряджають.  

 
8. Визначення переможців: 
Переможці та призери змагань визначаються у кожній віковій категорії за 

кращим часом. 
 
9. Заявки: 
Заявки, завірені лікарем, на участь у змаганнях подаються  у мандатну комісію в 

день приїзду. 
Поіменні технічні заявки обов’язково надіслати електронною поштою 

nostarsswimming@gmail.com до 10 травня 2018 року.  
Довідки за телефонами:  
050-465-17-85 – Кутуєва Ольга Олександрівна, секретар територіального 

підрозділу Федерації плавання України в Чернігівської області. 



063-615-82-46 – Примаченко Микола Васильович, представник територіального 
підрозділу Федерації плавання України в Чернігівської області. 

 
 

ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ 


