ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Міністра
молоді та спорту України
____________Ніна ЛЕМЕШ
____________№____________

Зміни та доповнення до Регламенту
від 25.09.2020 № 554/4.2/20
проведення чемпіонату України з плавання серед молоді
Внести зміни до Регламенту, виклавши його у наступній редакції:
1. 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.
2. 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).
3. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
У змаганнях чемпіонату України з плавання серед молоді беруть участь дівчата 2003-2004
років народження, юнаки 2002-2003 років народження.
Усі питання щодо належності спортсменів до фізкультурно-спортивних товариств,
відомств, територій тощо вирішуються тільки до початку змагань на підставі заявок на участь та
затверджених Мінмолодьспортом списків збірних команд України з плавання на 2020 рік.
4 - 5. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ, ХАРАКТЕР ЗАХОДУ
Чемпіонат України серед молоді проводиться з 12 по 15 листопада 2020 року у
м. Дніпрі (палац водних видів спорту «Метеор» - 50 м). День приїзду 12 листопада 2020.
Змагання особисто-командні.
До змагань допускаються: дівчата 2003-2004 років
народження, юнаки 2002-2003 років народження.
За підсумками виступу у зимовому чемпіонаті України 2020 року серед молоді, склади
команд областей та міста Києва поділяються на три групи:
I група - Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Київська, Полтавська,
Харківська області, м. Київ.
II група - Закарпатська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Тернопільська,
Хмельницька, Чернівецька області.
III група - Вінницька, Житомирська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Сумська,
Херсонська, Чернігівська, Черкаська області.
Склади команд у I групі – 16 спортсменів, 3 тренери; в II групі - 10 спортсменів, 2 тренери;
в III групі - 6 спортсменів, 1 тренер.
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Учасники заявляються та відряджаються обласними та міськими спортивними управліннями,
радами ФСТ, СДЮШОР, ДЮСШ та спортивними клубами після участі у відбіркових
чемпіонатах областей та міста Києва.
Змагання проводяться без попередніх запливів.
Дистанції 800, 1500 м вільним стилем комплектуються згідно з рейтингом результатів за
2019 - 2020 роки.
На дистанціях 800 і 1500 м вільним стилем проводиться по 3 запливи за рейтингом
результатів. Заявочні результати спортсменів мають бути підтверджені офіційними протоколами
змагань.
Для командного заліку чемпіонату України серед молоді кожний учасник має право
стартувати в необмеженій кількості номерів програми.
Командна першість серед областей і м. Києва визначається за більшою кількістю перших, за
цим других, третіх і так далі місць, в індивідуальних номерах програми до 12-го включно.
Визначення командної першості серед територій здійснюється по групам за результатами всіх
залікових спортсменів в індивідуальних номерах програми.
Для визначення командної першості серед СДЮШОР, ДЮСШ і спортивних клубів
враховуються результати всіх спортсменів в індивідуальних номерах програми до 12-го включно.
За підсумками чемпіонату України серед молоді проводиться перехід команд територій з
групи в групу для участі у чемпіонаті України 2021 року. Команда області, що посіла I місце у II
групі, переходить до I групи, а команда, що посіла I місце у III групі, переходить до II групи.
Команди, що посіли останні місця у I i II групах переходять відповідно до II i III. Для переходу з
групи в групу враховуються місця тільки перших команд територій.
6. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
На чемпіонаті України серед молоді нагороджуються:
команди, що посіли I, II та III місця серед команд І групи областей, – дипломами та кубками;
команди, що посіли I місця у ІІ і ІІІ групі областей, – дипломами та кубками;
спортсмени, що посіли I, II, III місця в індивідуальних номерах програми, – дипломами та
медалями.
7. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ
1-й день
11.00
100 м вільний стиль
200 м брас
100 м на спині
200 м комплексне плавання
50 м батерфляй
800/1500 м вільний стиль

д,ю
д,ю
д,ю
д,ю
д,ю
д,ю

2-й день
11.00
50 м на спині
200 м вільний стиль
100 м батерфляй
100 м брас
400 м комплексне плавання

д,ю
д,ю
д,ю
д,ю
д,ю

3-й день
10.00
50 м вільний стиль
50 м брас
200 м батерфляй
200 м на спині
400 м вільний стиль

д,ю
д,ю
д,ю
д,ю
д,ю

8. УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДУ ТА МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
УЧАСНИКІВ
На чемпіонат України з плавання серед молоді 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 розміщення, проїзд, добові у дорозі i харчування суддів,
оренду спортивних споруд, швидку допомогу, транспортні послуги, друковану продукцію –
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протоколи змагань, афіші, канцелярські товари, папір, доставку та обслуговування електронної
системи фіксації часу інші витрати щодо проведення змагань та нагородження переможців
(кубки командні 5 шт., медалі – 58 комплектів) в межах затвердженого кошторису.
Федерація плавання України забезпечує обслуговування автоматичного суддівського
обладнання, для нагородження переможців змагань – дипломами.
На чемпіонат України з плавання серед молоді допускаються 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 фізкультурнооздоровчі заходи або спортивні змагання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
01.09.2010 №766/18061 і є офіційним викликом на змагання.
9. БЕЗПЕКА ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ. ПІДГОТОВКА СПОРТИВНИХ
СПОРУД.
Усім спортсменам і тренерам, суддям проводиться температурний скринінг при вході до
холу басейну.
Особам, у яких при проведенні скринінгу виявлено температуру тіла понад 37,2° С (що не
спадає після другого заміру) або ознаки респіраторних захворювань, відвідування приміщень
плавального басейну заборонено.
На вході до басейну обов’язково оброблення рук спиртовмісними антисептиками.
Змагання проводяться без глядачів, парадів відкриття та церемоній нагородження
переможців.
Перебування суддів, тренерів, секретаріату, інших організаторів та учасників змагань в
приміщеннях спортивної споруди допускається лише в масках та з дотриманням дистанції 5,0 м.
Забороняється використовування кулерів з водою. У зв’язку з цим необхідно мати з собою
особисту пляшку з водою (якщо потрібно).
Не допускається скупчення людей у холі басейну (не може бути більше 20 осіб одночасно).
Після прибуття команди на розминку до басейну (за графіком), один представник команди
заходить до секретаріату, віддає заявку та пред’являє медичні довідки про допущення до змагань
головному секретарю і отримує стартовий протокол. До приміщення дозволяється заходити не
більше одного представника команди.
Тренери під час розминки можуть знаходитися на бортику басейну, обов’язково в масках та з
дотриманням дистанції 1,5 м.
Нарада з представниками команд буде проводитися 12 листопада о 17.00 годині в актовому
залі басейну «Метеор». На нараду запрошуються по 1 представнику від команди, обов’язково
перебування в масках.
Під час змагань, для суддівства кожного запливу на бортику плавального басейну може
знаходитися суддівська колегія кількістю не більше 12 осіб.
Кількісні обмеження учасників змагань.
Розминка перед змаганнями проводиться за умови не більше 6 спортсменів на доріжці
одночасно.
Тренери під час розминки можуть знаходитися на бортику басейну, обов’язково в масках та з
дотриманням дистанції 1,5 м.
І день, 13 листопада 2020, розклад розминок та змагань:
10:00 – 10:25 – розминка (ТІЛЬКИ дівчата, які беруть участь на 100м в/с)
10:25 – 10:50 – розминка (ТІЛЬКИ хлопці, які беруть участь на 100м в/с)
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Змагання:
11:00 100м вільний стиль, дівчата
11:10 100м вільний стиль, юнаки
11:30 – 11:50 – розминка (ТІЛЬКИ спортсмени, які беруть участь на 200м брас)
11:50 – 12:10 – розминка (ТІЛЬКИ спортсмени, які беруть участь на 100м на спині)
Змагання:
12:15 200м брас дівчата
12:25 200м брас юнаки
12:40 100м спині дівчата
12:50 100м на спині юнаки
13:00 – 13:20 – розминка (ТІЛЬКИ спортсмени, які беруть участь на 200м комплексним
плаванням та ДІВЧАТА, які беруть участь на 50м батерфляй)
13:20 – 13:40 – розминка (ТІЛЬКИ ЮНАКИ, які беруть участь на 50м батерфляй, учасники
800/1500м в/с)
Змагання:
13:45 200м к.п. дівчата
14:00 200м к.п. юнаки
14:20 50м батерфляй дівчата
14:35 50м батерфляй юнаки
14:45
800м вільний стиль, дівчата
15:20 1500м вільний стиль, юнаки
ІІ день, 14 листопада 2020, розклад розминок та змагань:
10:00 – 10:25 – розминка (ТІЛЬКИ спортсмени, які беруть участь на 50м на спині)
10:25 – 10:50 – розминка (ТІЛЬКИ спортсмени, які беруть участь на 200м в/с)
Змагання:
11:00
50м на спині дівчата
11:10
50м на спині юнаки
11:15
200м вільний стиль, дівчата
11:35
200м вільний стиль, юнаки
12:00 – 12:20 – розминка (ТІЛЬКИ спортсмени, які беруть участь на 100м батерфляй)
12:20 – 12:40 – розминка (ТІЛЬКИ спортсмени, які беруть участь на 100м брас та
400м комплексним плаванням)
Змагання:
12:40 100м батерфляй дівчата
12:50 100м батерфляй юнаки
13:00 100м брас дівчата
13:10 100м брас юнаки
13:25 400м к.п. дівчата
13:40 400м к.п. юнаки
ІІІ день, 15 листопада 2020, розклад розминок та змагань:
09:00 – 09:25 – розминка (ТІЛЬКИ дівчата, які беруть участь на 50м в/с)
09:25 – 09:50 – розминка (ТІЛЬКИ юнаки, які беруть участь на 50м в/с)
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Змагання:
10:00 50м в/с, дівчата
10:10 50м в/с, юнаки
10:30 – 10:50 – розминка (ТІЛЬКИ спортсмени, які беруть участь на 50м брас)
10:50 – 11:10 – розминка (ТІЛЬКИ спортсмени, які беруть участь на 200м батерфляй та 200 м
на спині)
Змагання:
11:15 50м брас дівчата
11:25 50м брас юнаки
11:35 200м батерфляй дівчата
11:40 200м батерфляй юнаки
11:55 200м на спині дівчата
12:10 200м на спині юнаки
12:30 – 13:00 – розминка (ТІЛЬКИ спортсмени, які беруть участь на 400м в/с)
Змагання:
13:15 400м в/с дівчата
13:40 400м в/с юнаки
Формування запливів здійснюється у спортивному залі. Учасники запливів, які готуються
виходу на стартовий пліт (1 заплив), очікують на бортику басейну з дотриманням дистанції 1,5 м.
Наступні за ними два запливи очікують в спортивному залі (з дотриманням дистанції 1,5 м).
Спортсмени до запливу знаходяться в масках. Перед стартом маску потрібно покласти в
окремий пластиковий пакет.
Після завершення запливу спортсмени підіймаються на трибуни або чекають на вулиці.
Під час проведення змагань тренери та спортсмени знаходяться на трибунах в масках на
відстані у 2 сидіння в ряду або перебувають інших приміщеннях СК «Метеор».
Судді знаходяться на бортику басейну та в інших приміщеннях плавального басейну в
масках.
Не допускати скупчення людей із розрахунку 1 особа на 5 кв.м.
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.
10. ПОРЯДОК I ТЕРМІНИ РЕЄСТРАЦІЇ УЧАСНИКІВ ЗМАГАНЬ
Команди та список учасників змагань формуються головами відокремлених підрозділів
Федерації плавання України на сайті ФПУ, у розділі «Змагання», далі «Регламенти змагань 2020
рік».
Технічні заявки надсилаються за 5 днів до початку змагань (до 08 листопада 2020 року).
Зміни до заявок (заміна дистанції, тощо) вносяться після публікації рейтингу учасників до
10 листопада 2020 року шляхом повідомлення на ел. адресу annakokosha@ukr.net, або за
телефоном, або на вайбер 050 332 26 91 Анна Кокоша.
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Непідтверджені заявочні результати спортсменів класифікуються у попередніх запливах як
останні (з результатом 0000).
В день приїзду на змагання представники команд подають поіменні та технічні заявки
команд або окремих спортсменів, засвідчені управліннями з питань фізичної культури і спорту,
головами відокремлених підрозділів Федерації плавання України, відповідними медичними
установами та протоколи відбіркових змагань затверджені головами відокремлених підрозділів
Федерації плавання України.
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.
Заявлені спортсмени, які не вийшли на старт без поважної причини, від подальшої участі у
змаганнях відстороняються або несуть стягнення відповідно до Правил змагань з плавання.

Директор департаменту
олімпійського спорту

Нельсон ГАЙРІЯН

Заступник директора департаменту
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відділу циклічних та швидкісно-силових
літніх олімпійських видів спорту
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