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Регламент 

 відкритого Чемпіонату Сумської області з плавання 

1. Цілі і завдання 

 популяризація та сприяння розвитку плавання в Сумській області; 

 підвищення спортивної майстерності; 

 виявлення спортсменів - кандидатів до складу збірної команди Сумської 

області; 

 виявлення рівня розвитку плавання в Сумській області; 

 підведення підсумків роботи серед спортивних організацій. 

2. Організація і проведення змагань 

 Проведення змагань доручається головній суддівській колегії, що 

затверджується Асоціацією плавання Сумської області. 

 Змагання проводяться відповідно до правил Федерації плавання України 

(ФПУ) та Міжнародної федерації плавання (ФІНА). 

3. Учасники змагань 

 У змаганнях беруть участь : 

- Молодша категорія: дівчата 2005 р.н. та молодші,  юнаки 2003 р.н. та молодші 

- Юнаки: дівчата 2003-2004 р.н.,  юнаки 2001-2002 р.н.; 

- Юніори: дівчата 2001-2002 р.н.,  юнаки 1999-2000 р.н.; 

- Молодь: дівчата 1999-2000 р.н.,  юнаки 1997-1998 р.н.; 

- Старша категорія: жінки 1998 р.н. та старші, чоловіки 1996 р.н. та старші. 

Кількість спортсменів від організацій не обмежується. 

4. Умови проведення 

 Змагання проводяться  24 травня 2015 року  у м. Суми ( басейн СОВ ФСТ 

«Динамо» України - 25 м ). Хронометраж ручний. 

 Змагання  особисті та проводяться без попередніх запливів. 

 Всі категорії змагаються у двоборстві (дві дистанції з програми змагань на 

вибір спортсмена).  

Переможці визначаються за сумою очок двох дистанцій за таблицею 

результатів ФПУ у кожній категорії серед жінок та чоловіків. 

Нагородження переможців та призерів змагань проводиться за сумою 

двоборства  –  цінними призами, дипломами і медалями;  всі спортсмени 

отримують Сертифікат учасника. 

  

Програма змагань Реєстрація: 11.00.    Початок змагань: 12.00 

200 м комплексне плавання 

400 м вільний стиль 

200 м батерфляй, на спині, брас, вільний стиль 



50 м вільний стиль 

100 м комплексне плавання 

100 м батерфляй, на спині, брас, вільний стиль 

5. Умови прийому учасників і суддів 

 Проїзд, харчування і проживання під час змагань спортсменів та тренерів 

фінансується за рахунок коштів відряджуючих організацій. 

 Стартовий внесок – 30 грн (для членів Асоціації); 40 грн (для інших 

учасників). Стартовий внесок сплачується на р/рахунок Асоціації або в касу по 

відомості в день змагань під час реєстрації. 

 Асоціація плавання Сумської області забезпечує оплату суддів, оренду 

спортивних споруд, нагородження переможців та інші витрати щодо проведення 

змагань в межах затверджених кошторисів. 

 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. 

6. Безпека під час проведення змагань. Підготовка спортивних споруд.  

 Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р.  

№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 з представників 

СОВ ФСТ «Динамо» України м. Суми. 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.  

7. Порядок і термін подання заявки 

 Технічні заявки надсилаються на Email: Larhette@i.ua не пізніше ніж за 3 

дні до початку змагань – 21 травня. Зміни до іменних заявок вносяться в день 

приїзду команд. День приїзду на змагання  24 травня. Представники команд 

подають до мандатної комісії іменні заявки, засвідчені ДЮСШ чи спортивними 

клубами та відповідними медичними установами.   

 Учасники змагань повинні мати свідоцтво про народження та страховий 

поліс.   
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