
                                                                 

      

Р Е Г Л А М Е Н Т 

 проведення  

 чемпіонату міста Києва з плавання серед юнаків та юніорів 

       ( юніори 2000 - 2001 р.н. юніорки 2002-2003 р.н. 

Юнаки 2002 р.н. і молодші та дівчата 2004 р.н. і молодші)                                             

  

 

1.Мета і завдання. 

 

         --- популяризація плавання. 

         --- підвищення рівня спортивної майстерності плавців. 

         --- виконання розрядних нормативів. 

         --- відбір спортсменів до складу збірної команди міста для участі у чемпіонаті 

України 

2.Місце та термін проведення. 

 

     Змагання проводяться в м. Києві з 03 по 05 червня  2016 року в басейні “ ППС “        / 

50 м. /, за правилами FINA. 

 

3. Учасники змагань. 

 

У змаганнях беруть участь  команди ДЮСШ та спортивних клубів, що заявлені 

міським спортивним управлінням, радами ФСТ, СДЮШОР, ДЮСШ та спортивними 

клубами. Від однієї ДЮСШ або спортивного клубу до змагань допускається одна 

команда. Спортсмени, що не увійшли до складу команд, допускаються до змагань в 

особистій першості за рішенням ВП ФПУ в  м. Києві.  

  

На чемпіонат м.Києва серед юнаків  допускаються учасники, що підтвердили участь у 

встановлений термін. 

Результати кваліфікаційних нормативів  враховуються з 1 січня 2015 р.  

 

Склад команди: 10 спортсменів.  

    

    

  



ПРОГРАМА  ЗМАГАНЬ 

1-й день     2-й день    3-й день 
12:00-розминка   12:00-розминка   15:00-розминка 

13:00-старт                                13:00-старт                 16:00-старт     

   

03 червня 2016  04 червня 2016  05 червн 2016  

50 м батерфляй д,ю 50 м брас д,ю 50 м вільний стиль д,ю 

100 м вільний стиль д,ю 200м вільний стиль д,ю 50 м на спині д,ю 

200 м брас д,ю 100 м батерфляй  д,ю 200 м батерфляй д,ю 

100 м на спині д,ю 400 м копл. плавання д,ю 100 м брас д,ю 

800 м вільний стиль д, 

юнаки 

200 м на спині д,ю 200 м копл. плавання д,ю 

1500м вільний стиль юніори   400 м вільний стиль д,ю 

 

       

      

4. Керівництво змаганнями. 

 

Загальне керівництво змаганнями здійснює Департаментом освіти і науки, молоді та 

спорту Київської міської державної адміністрації в подальшому «Департамент» за 

поданням Відокремленого підрозділу Федерації плавання України в м.Києві. Проведення 

змагань покладається на головну суддівську колегію, затверджену «Департаментом» 

м.Києва.   

  

 

5. Медичне забезпечення змагань 

 

У відповідності  до  «Положення  про  медичне  забезпечення  спортивно-масових  

заходів», що  затверджено  наказом  Міністерства  охорони  здоров»я України  від 27.10.2008 

№ 614  до медичного  забезпечення  спортивно-масових заходів  залучаються  кваліфіковані 

медичні працівники. 

 

6. Безпека та підготовка місць проведення змагань 

 

Згідно з постановою 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. 

 Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що може стати причиною 

виникнення надзвичайних обставин під час проведення Змагань, тягне за собою 

відповідальність, передбачену законодавством України. 

 

      7.Фінансування 

 

 Департамент забезпечує витрати щодо оплати басейну, придбання медалей для 

нагородження переможців (частково) та оплату  суддівської колегії в межах 

затвердженого кошторису.  

      Всі інші витрати на проведення змагань ( придбання дипломів, медалей, забезпечення 

друкованими матеріалами та комп`ютерною технікою) за рахунок коштів учасників та за 

кошти, залучені ВП ФПУ в м.Києві, використання яких не порушує чинного 

законодавства України. 

 

  



8. Визначення  переможців  та  нагородження. 

 

 Змагання особисто-командні. Кожен спортсмен для командного заліку має право 

стартувати у трьох номерах програми. У кожному номері програми може бути 

заявлена необмежена кількість спортсменів. Участь спортсмена у додаткових 

номерах програми (більше 3-х) – за рішенням ВП ФПУ в м. Києві. 

Змагання проводяться без попередніх запливів. На дистанціях найсильніші запливи 

проводяться першими.  

Заявлені спортсмени, які не вийшли на старт без поважної причини, від 

подальшої участі у змаганнях відсторонюються. 
Командна першість серед шкіл визначається за більшою кількістю перших, за цим 

других, третіх і так далі місць, до 8-го включно. 

Спортсмени, що посіли 1-3 місця нагороджуються медалями та грамотами. До 

командного заліку зараховуються результати трьох  дистанцій. Явка спортсмена на 

нагородження є обов”язковою. 

 

9. Заявки. 

 

 Попередні заявки надсилаються до 01.06.2016 року включно за допомогою 

програмного забезпечення Entry Editor на  електронну пошту:   KSWIM@UKR.NET  за 

вставленою формою. Форму заявки можна отримати на сайті www.ksf.in.ua або 

надіславши запит на електронну пошту KSWIM@UKR.NET. Допомога з приводу 

формування заявок на участь у змаганнях за тел. 067-691 60 01 Сергій. 

Оригінали заявок та технічні заявки команд, або окремих спортсменів, засвідчені 

відповідними медичними установами подаються до мандатної комісії в перший день 

змагань за годину до початку розминки в секретаріат змагань. У заявці обов’язково 

вказати  3 дистанції, які зараховуються до командного заліку. 

   

            

 

              Дане положення є офіційним викликом на змагання. 
ОРГКОМІТЕТ 

  

mailto:KSWIM@UKR.NET
mailto:KSWIM@UKR.NET


Додаток №1 
до регламенту чемпіонату міста Києва з плавання серед юнаків та юніорів 

( юніори 2000 - 2001 р.н. юніорки 2002-2003 р.н. 

Юнаки 2002 р.н. і молодші та дівчата 2004 р.н. і молодші)  

3-5 червня 2016 р 

 

Технічна заявка 

Технічна заявка формується за допомогою програми Entry editor. Програмне забезпечення 

та файл-запрошення для регістрації спортсменів можна скачати за посиланням  

http://ksf.in.ua/kalendar-zmagan/podaty-zayavku 

або отримати електронною поштою, відправивши запит з темою «запит 3-5 червня» на 

адресу kswim@ukr.net 

 

  

http://ksf.in.ua/kalendar-zmagan/podaty-zayavku


Додаток №2 
до регламенту чемпіонату міста Києва з плавання серед юнаків та юніорів 

( юніори 2000 - 2001 р.н. юніорки 2002-2003 р.н. 

Юнаки 2002 р.н. і молодші та дівчата 2004 р.н. і молодші)  

3-5 червня 2016 р 

 

 

ІМЕННА ЗАЯВКА 

 На участь у______________________(строки)    

       

команди________________________    

№ П.І. спортсмена Рік народження Школа ДСТ Підпис та печатка 

лікаря про допуск 

до змагань 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Керівник                                     _______________________ 

 

Лікар                                                    ________________________ 

  



 

З метою забезпечення змагань медалями в потрібній кількості, 

дипломами, протоколами, компьютерною технікою, підтримкою 

інтернет-сайту  

ВП ФПУ в м. Київі залучає кошти. Внески є добровільними. 
 

Реквізити для сплати (внесок становить 50 грн з одного учасника) 

 

 
 

 


