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6. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ            
         1-й день              11.00                          2-й день                         11.00                       3-й день                  10.00 
100 м вільний стиль д,ю Естафета 4 х 100 м 

вільний стиль – змішана    
 50  м  вільний стиль д,ю 

200 м брас д,ю 200 м вільний стиль д,ю 400 м комплексне плавання д,ю 
100 м на спині д,ю 100 м батерфляй д,ю 200  м батерфляй д,ю 
200 м комплексне плавання д,ю 100 м брас д,ю 200  м на спині д,ю 
Естафета 4 х 100 м 
комбінована  

д,ю Естафета 4 х 100 м 
комбінована  - змішана 

 400 м вільний стиль д,ю 

800/1500 м вільний стиль   д,ю   Естафета 4 х 100 м 
 вільний стиль  

д,ю 

 
7.  НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 
      На чемпіонаті України з плавання серед юнаків 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 та естафетному 
плаванні, – дипломами та медалями. 
 
8. УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДУ ТА МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
УЧАСНИКІВ 

На чемпіонат України з плавання 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 розміщення, проїзд, добові у дорозі i харчування суддів, оренду 
спортивних споруд, швидку допомогу, транспортні послуги, друковану продукцію – 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 – 54 комплекти) в межах затвердженого кошторису.  

Федерація плавання України забезпечує дипломами та призами, для нагородження 
переможців змагань.  

На чемпіонат України з плавання 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.  
9. 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; 






