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Федерація плавання України
Принципи відбору до складу національної збірної команди України з плавання та

Кодекс зобов’язань членів збірної команди України з плавання.

1. МЕТА
Довгостроковий розвиток плавців залежить від забезпечення їх підготовки та створення
конкурентного середовища. Протягом календарного року Головний тренер за підтримки
ФПУ та тренерської ради обирає плавців для отримання фінансової та програмної
підтримки, а також для участі у національних навчальних та змагальних програмах. Також
Головний тренер із залученням тренерської ради формує склад плавців, які
представлятимуть Україну на міжнародних змаганнях. Такі плавці повинні відповідати
певним критеріям ефективності, встановленими ФПУ.
Намір ФПУ виявляти та підтримувати плавців, чия відданість плаванню та показані
результати відповідають найвищим стандартам. Такі атлети представляють Україну у
складі національної збірної команди.

2. ЗАСТОСУВАННЯ
Головний тренер за допомогою ФПУ та тренерської ради щорічно готує об’єктивні
критерії відбору до складу національної збірної команди України з плавання. Критерії
відбору будуть встановлені та розповсюджені серед плавальної спільноти завчасно до
визначеного строку для відбору.
Плавці будуть ідентифіковані та відібрані до складу національної команди протягом
певного періоду часу, встановленого критеріями відбору. Після ідентифікації кожен
плавець буде повідомлений про привілеї та обов’язки, пов’язані з членством у
національній збірній. ФПУ сприятиме отриманню такими плавця будь-якої фінансової та
навчальної допомоги.
Вибір до складу національної команди не може гарантувати участь у міжнародних
заходах. Водночас для участі у міжнародних змаганнях можуть бути обрані плавці, які не
були визначені на початок сезону як плавці національної збірної. Ці плавці повинні
виконувати необхідні мінімальні кваліфікаційні критерії для відповідних змагань та
виконувати необхідні зобов’язання національної команди.

3. ВІДБІР НА УЧАСТЬ В МІЖНАРОДНИХ ЗМАГАННЯХ
Головний тренер за сприянням ФПУ та тренерської ради формує об’єктивні критерії
відбору для участі у головних міжнародних змаганнях (Олімпійські Ігри, чемпіонати світу
та Європи, юніорські чемпіонати світу та Європи, тощо).

 
Для відбору на головні міжнародні змагання плавець має відповідати таким критеріям:

• бути громадянином України

• бути дійсним членом ФПУ

• відповідати вимогам що ставляться до членів збірної команди України з плавання (п.
4 цього документу)

• брати участь щонайменше в 50% місцевих змагань, організованих ФПУ (для
місцевих плавців), або брати участь принаймні у 4 міжнародних змаганнях
протягом 12 місяців до відповідного відбору (для плавців, які тренуються за
кордоном)

 
4. ВИМОГИ ДО ЧЛЕНІВ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ УКРАЇНИ З ПЛАВАННЯ

Члени збірної команди України з плавання зобов’язані:
• Послідовно демонструвати дух спортивної майстерності, спортивне лідерство.

• Виявляти повагу до осіб незалежно від типу статури, фізичних характеристик,
спортивних здібностей, національності, національного походження, релігії,
релігійних переконань, політичних переконань, економічного стану, раси,
походження, місця походження, кольору шкіри, етнічного походження,
громадянства, віри, статі , сексуальної орієнтації, статі, гендерної ідентичності,
гендерного вираження, віку, сімейного стану чи інвалідності.



• Уникати публічної критики спортсменів, тренерів, посадових осіб, організаторів
змагань, волонтерів та інших працівників.

• Послідовно, справедливо і розумно ставитися до людей.

• Проявляти заклопотаність, співпереживання та обережність щодо інших, які можуть
бути хворими або пораненими.

• Діяти чесно і професійно, будучи етичним, уважним, справедливим, ввічливим і
чесним у всіх стосунках з людьми та організаціями.

• Дотримуватися правил дисципліни та розпорядку дня під час тренувальних зборів і
змагань

• Відмовитись від використання, володіння та розповсюдження заборонених у спорті
речовин та практик.

• Утримуватися від використання сили чи авторитету, намагаючись змусити іншу
особу займатися невідповідною діяльністю.

• Не вживати алкогольні напої або тютюнові вироби під час участі у спортивних
заходах.

• Відповідально використовувати соціальні медіа, моделюючи відповідну поведінку,
яка очікується від представників збірної команди України з плавання.

• Поважати сторонню власність і не завдавати їй навмисної шкоди.

• Повідомляти про будь-які порушення цього Кодексу зобов’язань збірної команди
України з плавання.


