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         Місця серед молоді та юніорів у фінальних запливах визначаються за рейтингом 
результатів окремо:  дівчат 2005 – 2006 років народження,  юнаків 2004 – 2005 років 
народження  та дівчат 2007 року народження і молодших,  юнаків 2006 року народження і 
молодших. 
 

У попередніх запливах на дистанції 400 м вільним стилем не може бути більше ніж  
по 4  запливи серед дівчат та юнаків за рейтингом результатів разом серед молоді та 
юніорів. 

Дистанції 800  і 1500 м  вільним стилем та естафети юніорських команд проводяться 
без попередніх запливів та комплектуються згідно з рейтингом результатів за 2021 рік.           
У вечірній частині програми на цих дистанціях  проводяться тільки найсильніші запливи. 
 

На дистанціях 800 і 1500 м вільним стилем не може бути більше ніж  по 3  запливи 
серед дівчат та юнаків за рейтингом результатів разом серед молоді та юніорів. 
       

Заявочні результати спортсменів мають бути підтверджені офіційними 
протоколами змагань. 
 

В естафетному плаванні змагань серед юніорів комплектація запливів проводиться за 
підсумками 2021 року серед юніорів. 

Для командного заліку змагань серед юніорів кожний учасник має право стартувати в 
4-х номерах програми та естафетах. В естафетному плаванні кожна команда виставляє по 
одній естафеті на вид. 

Командна першість серед  областей і м. Києва визначається за більшою кількістю 
перших, других, третіх і так далі місць, в індивідуальних номерах програми та естафетному 
плаванні – до  восьмого включно.  Визначення командної першості серед територій 
здійснюється по групам за результатами всіх залікових спортсменів в індивідуальних 
номерах програми та естафетному плаванні. 

За підсумками змагань серед юніорів проводиться перехід команд територій з групи в 
групу для участі у  змаганнях серед юніорів 2022 року.  

Для визначення командної першості серед СДЮШОР, ДЮСШ і спортивних клубів 
враховуються результати всіх спортсменів в індивідуальних номерах програми до восьмого 
включно. 

6. Програма проведення змагань 
 

  Початок змагань:  попередні запливи  –  09.30  
                                   фінальні  запливи   –  16.30  
 

1-й день 
 

2-й день 
   

3-й день
 

  4-й день         
400 м вільний стиль д,ю 100 м вільний стиль д,ю 50 м батерфляй д,ю 50 м вільний стиль д,ю

100 м батерфляй д,ю 50 м брас д,ю 200 м брас д,ю 100 м на спині д,ю

100 м брас д,ю 200 м батерфляй д,ю 200 м на спині д,ю 400 м  к. п. д,ю

200 м к. п. д,ю 50 м на спині д,ю 200 м вільний стиль д,ю 1500 м вільний стиль д,ю

Естафета 4 х 100 м 
вільний стиль 

д,ю 800 м вільний стиль д,ю Естафета 4 х 100 м  
комбінована 
змішана 
 

Естафета 4 х 100  м 
комбінована 

д,ю

Естафета 4 х 200 м 
вільний стиль 

д,ю

 










