
 

Єдина спортивна класифікація України 

з плавання на відкритій воді. 
(Плаванням на відкритій воді вважаються змагання, які проводяться на штучних 

водоймищах, озерах, річках, морях тощо, на дистанціях понад 1500 м)    

      

Вікові групи визначаються Положенням про всеукраїнські змагання з 

плавання, включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів України  

 

 

Майстер спорту України міжнародного класу 

Посісти місце на одному з перелічених змагань: 

- 4-8  на Іграх Олімпіади 

- 4-6 на чемпіонаті світу 

- 1-3 на чемпіонаті Європи 

- 1 на чемпіонаті Європи серед юніорів 

- 1 на Всесвітній універсіаді 

- 2-3 у загальному заліку розіграшу Кубку світу 

 

Майстер спорту України, кандидат у майстри спорту, І, ІІ, ІІІ розряди 

Посісти місце або виконати швидкісний норматив класифікаційної таблиці:   
Найменування дисципліни Одиниця 

вимірювання 

МСУ КМС I розряд II розряд III розряд 

Ж Ч Ж Ч Ж Ч Ж Ч Ж Ч 

Дистанція 5 км на чемпіонаті 

або Кубку України 

(але не менше, ніж 4 км) 

місце 1-4 5-12 13-20 - - 

км/год. - - - - 3,7 4,0 3,3 3,7 2,8 3,0 

Дистанція 3 км на чемпіонаті 

або Кубку України серед 

юніорів 

місце 1-2 3-7 8-12 13-20 - 

км/год - - - - 3,7 4,0 3,3 3,7 2,8 3,0 

Дистанції від 5 до 7,5 км на  

чемпіонаті або Кубку 

України серед юніорів 

місце 1-2 3-6 7-10 11-15 Усі спортсмени, 

що закінчили 

дистанцію 
км/год - - - - - - 3.1 3,5 

Дистанція 10 км на 

чемпіонаті або Кубку України 

(але не менше, ніж 7 км) 

місце 1-6 7-12 13-20 Усі спортсмени, що закінчили 

дистанцію км/год - - 3,6 4,0 3,3 3,8 3.1 3,5 

Дистанція не менше, ніж  

13 км на чемпіонаті або 

Кубку України  

місце 1-3 4-8 9-15 Усі спортсмени, 

що закінчили 

дистанцію 

 

км/год - - 3,3 3,8 3,0 3,5 

 

        Для присудження розрядів майстер спорту України та кандидат у майстри 

спорту за зайняте місце на змаганнях спортсмен має подолати дистанцію в 

межах ліміту часу після переможця запливу на дистанціях: 5 км – 15 хв.,         

10 км – 30 хв., більше 13 км – 45 хв.  

        Виконання швидкісних нормативів здійснюється у водоймищах без течії. 

Допускається використання річок, але у цьому випадку дистанція повинна 

бути прокладена так, щоб одна половина долалася по течії, а інша – проти, або 

навпаки. 


