ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Міністра
молоді та спорту України
Людмила ПАНЧЕНКО

РЕГЛАМЕНТ
проведення чемпіонату України з плавання
1. Цілі і завдання заходу
Чемпіонат України з плавання (далі – змагання) проводиться з метою:
популяризації 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. Строки і місце проведення заходу
Змагання проводяться з 24 по 27 листопада 2022 року в м. Броварах (Київська область)
на базі фізкультурно-оздоровчого закладу «Плавальний басейн «Купава» – 50 м.
День приїзду – 24 листопада 2022 року.
3. Організація та керівництво проведенням заходу
Проведення змагань доручається головній суддівській колегії, що затверджується
Міністерством молоді та спорту України (далі – Мінмолодьспорт) за поданням Федерації
плавання України (далі – Федерація).
Змагання проводяться відповідно до правил Міжнародної федерації плавання (ФІНА).
В умовах дії на території України воєнного стану у зв’язку
із триваючою
широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України відповідно до
Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в
Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами),
проведення змагання здійснюється з дотриманням вимог Законів України «Про національну
безпеку України» та «Про правовий режим воєнного стану» та наказу Мінмолодьспорту від
28.05.2022 № 1587 «Про деякі питання проведення всеукраїнських спортивних заходів в
умовах воєнного стану».
Медичне забезпечення змагання здійснюється відповідно до наказу Мінмолодьспорту і
МОЗ від 15.07.2020 № 603/1608 «Про медичне забезпечення проведення фізкультурнооздоровчих та спортивних заходів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 липня
2020 року за № 731/35014.
Організація та проведення змагання здійснюється із дотриманням Закону України « Про
забезпечення функціонування української мови як державної». Відповідальним за його
виконання є головний суддя та учасники змагання.
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4. Учасники заходу
У змаганнях беруть участь спортсмени незалежно від віку, які мають кваліфікацію не
нижче КМС на дистанції.
Також допускаються іноземні команди і спортсмени, які перебувають в Україні на
законних підставах.
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 2022 рік.
5. Характер заходу
Змагання особисті. До змагань допускаються найсильніші спортсмени незалежно від
віку, які мають кваліфікацію не нижче КМС на дистанції.
Учасники заявляються та відряджаються обласними та міськими спортивними
управліннями, територіальними громадами, радами ФСТ, СДЮШОР, ДЮСШ та спортивними
клубами на підставі протоколів відбіркових змагань.
Змагання проводяться без попередніх запливів. Найсильніші запливи проводяться останніми.
Кожний учасник має право стартувати в необмеженій кількості номерів програми.
6. Програма проведення змагань
Під час проведення змагань з метою вшанування світлої пам’яті, громадянської відваги
і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час
виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності
України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії Російської Федерації
проти України, відповідно до Указу Президента України від 16 березня 2022 року № 143/2022
«Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії
Російської Федерації проти України», проводити щоденно о 9 годині 00 хвилин
загальнонаціональну хвилину мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної
агресії Російської Федерації проти України.
У місті проведення урочистої частини змагання встановлюється Державний Прапор
України з дотриманням вимог шанобливого ставлення до нього та символіка організатора
змагання. Урочиста частина змагання розпочинається виконанням Державного Гімну України.
Ведення урочистої частини змагання відбувається державною мовою.
24.11.2022 – день приїзду.
12.00 – 17.00 розминки команд (графік розминки буде повідомлено додатково)
13.00 – 16.00 мандатна комісія
17.00 – 17.45 нарада з представниками команд
17.45 – 20.00 нарада та семінар суддівської колегії
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25.11.2022
Перша сесія:
Розминка 10.00 – 10.50
Старт 11.00
200 м вільний стиль
200 м комплексне плавання

ж, ч
ж, ч

Друга сесія:
Розминка (буде повідомлено додатково)
Старт (буде повідомлено додатково)

100 м батерфляй
100 м на спині
1500 м вільний стиль
800 м вільний стиль

26.11.2022
Перша сесія:
Розминка 10.00 – 10.50
Старт 11.00
100 м вільний стиль
200 м на спині
Друга сесія:
Розминка (буде повідомлено додатково)
Старт (буде повідомлено додатково)

ж, ч
ж, ч
ж
ч

400 м комплексне плавання
100 м брас
400 м вільний стиль

ж, ч
ж, ч

27.11.2022
Перша сесія:
Розминка 10.00 – 10.50
Старт 11.00
50 м вільний стиль
200 м батерфляй

ж, ч
ж, ч

Друга сесія:
Розминка (буде повідомлено додатково)
Старт (буде повідомлено додатково)

ж, ч 200 м брас
ж, ч 800 м вільний стиль
ж, ч 1500 м вільний стиль

ж, ч
ж
ч

7. Безпека та підготовка місць проведення заходу
Порядок підготовки спортивних споруд та дотримання безпеки учасників і глядачів під
час проведення змагань проводиться відповідно до постанов 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»,
підпункту 6 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про
встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», Міністерства охорони здоров’я України від
19.11.2020 № 58 «Про затвердження протиепідемічних заходів під час проведення спортивних
змагань на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)».
Забезпечення заходів безпеки під час проведення змагань покладається на головного
суддю, затвердженого Мінмолодьспортом за поданням Федерації плавання України. Під час
організації та проведень змагання головний суддя забезпечує учасників заходу інформацією
про найближче укриття, до якого необхідно слідувати під час повітряної тривоги. У разі
оголошення повітряної тривоги в регіоні, в якому проводиться спортивний захід,
відповідальний за безпеку проведення заходу приймає рішення евакуації всіх учасників в
укриття або споруду, яка може використовуватися як укриття та знаходиться на відстані не
більше ніж 500 м від спортивної споруди, де проводиться захід.
Контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпеченням безпеки під час
проведення змагань здійснює робоча комісія, що утворюється Федерацією.
8. Умови визначення першості та нагородження переможців і призерів
На змаганнях нагороджуються:
спортсмени, які посіли I, II, III місця в індивідуальних номерах програми – дипломами.
Окремо: чоловіки, жінки;
молодь – жінки 2005 – 2006, чоловіки 2004 – 2005 роки народження і молодші;
юніори – дівчата 2007 – 2008, юнаки 2006 – 2007 роки народження і молодші.
9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників
На змагання спортсмени, тренери, старші тренери, провідні тренери, відповідальні в
області за плавання (із рахунку на 5 спортсменів – 1 тренер), відряджаються за кошти
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організацій, що направляють команди на змагання (проїзд, добові в дорозі, харчування і
розміщення в день приїзду і під час змагань, експрес-тестування для визначення антигену до
вірусу COVID-19 або ПЛР-тесту). Якщо, у зв’язку з розкладом руху транспорту, неможливо
приїхати в першу половину доби в день приїзду і виїхати ввечері 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 в дорозі i харчування суддів,
оренду спортивних споруд, швидку допомогу, транспортні послуги, поліграфічні послуги
(друковану продукцію, протоколи змагань, афіші, канцелярські товари, папір) в межах
затвердженого кошторису.
Федерація забезпечує дипломами для нагородження переможців змагань.
На змагання допускаються учасники, які підтвердили участь у встановлений термін.
Цей регламент 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 вересня 2010 року за № 766/18061, і є офіційним викликом на змагання.
10. Строки та порядок подання заявок на участь у заході
Списки учасників змагань формуються головами відокремлених підрозділів Федерації
на сайті ФПУ, у розділі «Змагання», далі – «Регламенти змагань 2022 рік».
Для заявки на змагання та включення до стартового протоколу у кожного учасника
мають бути заповнені та підтверджені головами відокремлених підрозділів ФПУ усі
обов’язкові дані в обліковій картці спортсмена на сайті Федерації (поля, помічені * та сканкопія першої сторінки паспорта, ID-картки або свідоцтва про народження).
Технічні заявки надсилаються за 7 днів до початку змагань (до 16 листопада 2022 року).
Якщо технічні заявки не отримані вчасно (за 7 днів до початку змагань), команда або
окремі учасники до змагань не допускаються або несуть стягнення відповідно до Правил
змагань з плавання.
Зміни до заявок (корекція заявочного часу та персональних даних) вносяться після
публікації рейтингу учасників до 22 листопада 2022 року шляхом повідомлення на ел. адресу
annakokosha@ukr.net або за телефоном, або на вайбер 050 332 26 91, Анна Кокоша.
Відмова від участі в окремих дистанціях або заміна учасника на іншого із складу
команди можуть бути здійснені в день приїзду команд. Додаткові заявки або зміна заявок по
дистанціям в день приїзду команд заборонені.
Непідтверджені заявочні результати спортсменів класифікуються у запливах як останні
(з результатом 0000).
У день приїзду на змагання представники команд подають до мандатної комісії поіменні
заявки команд або окремих спортсменів, засвідчені управліннями з питань фізичної культури і
спорту, головами відокремлених підрозділів Федерації, відповідними медичними установами
(Додаток 1).
Учасники змагань повинні мати відповідні документи, що підтверджують вік та
належність спортсмена до території (паспорт або свідоцтво про народження, військовий,
студентський квиток, довідка про реєстрацію), страховий поліс, сертифікат, що підтверджує
вакцинацію від COVID-19, або довідки щодо негативного результату експрес-тесту на антиген
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або ПЛР-тесту на COVID-19, що зроблений не пізніше ніж за три доби до початку
відповідного заходу.
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

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

ПОГОДЖЕНО
Президент Федерації
плавання України
Андрій ВЛАСКОВ
17 жовтня 2022 року

Нельсон ГАЙРІЯН

Леонід МИРСЬКИЙ

