
 

РЕГЛАМЕНТ  ЗМАГАНЬ  З  ПЛАВАННЯ 
 

«ТУРНІР  ПАМ`ЯТІ  ЗАСЛУЖЕНОГО  ТРЕНЕРА УКРАЇНИ -

ЗОЛОТАРЕВСЬКОЇ  ВАЛЕРІЇ  ГЕОРГІЇВНИ  ТА ЗАСЛУЖЕНОГО  

ПРАЦІВНИКА ФІЗИЧНОЇ  КУЛЬТУРИ  І  СПОРТУ УКРАЇНИ -  

ЗОЛОТАРЕВСЬКОГО МИКОЛИ  ФЕДОРОВИЧА»  

 

 

1. ТЕРМІН І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ. 

Змагання проводяться 11 червня 2021 року за адресою:  

м. Київ, вулиця Бастіонна 7, басейн «ШВСМ» - 25 метрів, відкритий, 5 

доріжок.   

         До участі у змаганнях допускаються спортсмени наступних вікових 

категорій: 

 дівчата 2012, 2013, 2014 років народження  

 юнаки 2012, 2013, 2014 років народження 

Вік учасників визначається фактичним роком народження. 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ. 

Організовує змагання відокремлений підрозділ Федерації плавання 

України в м. Києві за підтримки басейну «ШВСМ» м. Києва. 

 Проведення змагань доручається головній суддівській колегії, 

затвердженій ВП ФПУ в м. Києві. Змагання проводяться відповідно до 

правил Міжнародної федерації плавання (FINA). 

 

3. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ. 

До участі у змаганнях допускаються вихованці ДЮСШ, СДЮШОР,  

груп здоров’я, фітнес центрів, спортивних клубів та інші спортсмени, які 

вміють плавати та мають медичний допуск (довідку) для відвідування 

плавального басейну. 

 

4. ХАРАКТЕР ЗМАГАНЬ. 

Змагання особисті.  

Кожен спортсмен має право стартувати в двох номерах програми. 

Змагання проводяться без попередніх запливів. Найсильніші запливи 

проводяться останніми. 

 

5. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ: 
11.06.2021 р.  І сесія 11.06.2021 р. ІІ сесія 

розминка о 09-30 

старт о 10-00 

розминка о 11-30 

старт о 12-00 

1. 25 м на спині д,х     2014 р.н. 5. 50 м на спині д,х  2012 та 2013 р.н. 

2. 25 м батерфляй д,х     2014 р.н.  6. 50 м батерфляй д,х  2012 та 2013 р.н. 

3. 25 м брас д,х     2014 р.н. 7. 50 м брас д,х  2012 та 2013 р.н. 

4. 25 м вільний стиль д,х     2014 р.н. 8. 50 м вільний стиль д,х  2012 та 2013 р.н. 



 

За для забезпечення виконання розпорядження №58 від 22.06.2020 

керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації виконавчого 

органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), а 

саме, пункту 108 - «Вимоги до закладів фізичної культури та спорту», аби 

уникнути скупчення людей, змагання проводитимуться без глядачів. 

 

6. МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Підготовка спортивних споруд та спеціально відведених місць, 

дотримання безпеки учасників і глядачів під час проведення змагань 

проводиться відповідно до постанови 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 ”, 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» та Головного 

державного санітарного лікаря України В. Ляшка від 19.11.2020 року № 58 

«Про затвердження протиепідемічних заходів під час проведення спортивних 

змагань на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19)».         

 

7. БЕЗПЕКА ПРИ ПРОВЕДЕНІ 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. 

Під час проведення змагань категорично забороняється: 

- бігати по бортику басейна та у душових кімнатах; 

- під час розминки входити у воду, зі стартової сторони басейну, 

стрибком головою вперед (крім п`ятої доріжки); 

- під час розминки рухатися по п`ятій доріжці, в напрямку стартового 

плоту; 

- починати розминку без нагляду тренера  або офіційного представника 

команди; 

- вести себе у спосіб заборонений чинним законодавством України. 

 

8. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ, НАГОРОДЖЕННЯ. 

Спортсмени, що посіли I, II, III місця у кожному виді програми в 

кожній віковій категорії нагороджуються медалями та дипломами. 



 Переможці кожного виду програми у кожній віковій категорії  

нагороджуються цінним призом від ВП ФПУ в м. Києві. 

 

9. УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ ЗМАГАНЬ. 

Витрати по підготовці і проведенню змагань, нагородженню 

переможців, оплаті оренди басейну, оплаті суддівської колегії, придбанню 

канцтоварів, паперу, призів, медалей – здійснюються за рахунок ВП ФПУ в 

м. Києві. 

Витрати пов’язані з відрядженням спортсменів, команд, тренерів, 

батьків та інших осіб, здійснюються за рахунок відряджуючих організацій 

або власних коштів. 

Оплата стартових внесків: безкоштовно. 

 

10. ПОРЯДОК І  ТЕРМІН  ПОДАННЯ ЗАЯВОК. 

Заявка формується за допомогою онлайн сервісу 

https://admin.usf.org.ua/ до 10 червня 2021 року до 10:00 за київським часом. 

Якщо заявки не отримані вчасно, спортсмени до змагань не 

допускається(ються). Зміни до заявок (корекція заявочного часу, заміна 

дистанції) вносяться після публікації рейтингу учасників змагань до 10 

червня 2021 року до 18:00 за київським часом шляхом повідомлення 

представника організаційного комітету змагань:  e-mail info-kyiv@ukr.net. 

Запливи формуються на підставі попередніх результатів спортсменів, які 

указані у технічних, поіменних заявках команд або окремих спортсменів. 

Інформацію, щодо рейтингу та стартового протоколу дивіться на сайті 

http://ksf.net.ua/.   

Оригінали заявок та технічні заявки спортсменів, засвідчені 

відповідними медичними установами подаються до мандатної комісії в 

день змагань – 11 червня 2021 року, за годину до початку розминки!!!!!!!! 

o Увага!!! Обмежена кількість учасників змагань  

 І-ша сесія учасники до 2014 року народження 100 чол 

 ІІ-га сесія учасники 2012 та 2013 рр народження 100 чоловік 

o ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ 200 чоловік 

 

11. ОСОБЛИВІ УМОВИ УЧАСТІ У ЗМАГАННЯХ. 

Офіційні представники наймолодших учасників допускаються на старт 

у змінному взутті для підтримки своїх вихованців під час старту та при 

виході із ванни басейну. 

Офіційні представники учасників несуть відповідальність за 

своєчасний вихід спортсмена на старт та нагородження. 

Офіційні представники учасників відповідають за виконання 

Регламенту змагань підлеглих спортсменів. 

 

Дане положення є офіційним викликом на змагання 

ОРГКОМІТЕТ 

Голова ВП ФПУ  

https://admin.usf.org.ua/
mailto:info-kyiv@ukr.net
mailto:KSWIM@UKR.NET


в м. Києві                                                                                    Сергій Лизак 


