ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Відокремленого підрозділу
Федерації плавання України в м. Києві
__________С.Лизак
«____»_____________2021 р.
Р Е Г Л А М Е Н Т ПРОЕКТ
проведення відкритого Кубку Відокремленого підрозділу Федерації
плавання в м. Києві з плавання серед
дівчат та юнаків 2010, 2011, 2012, 2013 років народження і молодше
1.Цілі і завдання.





популяризація плавання.
підвищення рівня спортивної майстерності плавців.
визначення рівня розвитку плавання у м. Києві
розвиток дружніх взаємовідносин між спортсменами різних плавальних шкіл
та спортивних клубів м. Києва
2.Місце та термін проведення.

Змагання проводяться 25-26 вересня 2021 року в басейні «ШВСМ» (50 метрів,
5 доріжок, відкрита ванна басейну) в м. Києві за адресою: вулиця Бастіонна 7.
25 вересня:

початок розминки – 11:00

початок змагань – 11-45
26 вересня:

початок розминки – 11:00

початок змагань – 11-45
3. Керівництво змаганнями.
Загальне керівництво організацією та проведенням змагань здійснюється
Відокремленим підрозділом Федерації плавання України в м. Києві (далі –
Федерація) та за підтримки басейну «ШВСМ».
Проведення змагань доручається головній суддівській колегії, що
затверджується Федерацією.
Змагання проводяться відповідно до «Правил змагань з плавання»,
затверджених Президією Федерації плавання України (рішення від 06.10.20215 р.) з
урахуванням норм та положень Правил проведення змагань з плавання FINA та
цього Регламенту.
4. Учасники змагань.

До участі у змаганнях допускаються вихованці дитячо-юнацьких спортивних
шкіл, спортивних клубів, груп здоров`я, фітнес-центрів та індивідуальні спортсмени,
які вміють плавати та мають медичний допуск (довідку) для відвідування
плавального басейну.
Організатори змагань залишають за собою право на обмеження кількості
учасників змагань.
Змагання проводяться серед спортсменів наступних вікових груп:
 дівчата та юнаки 2010 року народження;
 дівчата та юнаки 2011 року народження;
 дівчата та юнаки 2012 року народження;
 дівчата та юнаки 2013 року народження і молодші.
Кожен учасник змагань має право стартувати в необмеженій кількості номерів
програми.
ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ
1-й день
11:00 – розминка;
11:45 - старт
25 вересня 2021
50 м батерфляй
50 м брас
100 м на спині
100 м вільний стиль

2-й день
11:00 – розминка;
11:45 – старт
26 вересня 2021
50 м вільний стиль
50 м на спині
100 м брас
100 м батерфляй
200 м комп. плавання

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.
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
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)», в т.ч. носіння захисних масок, збереження соціальної дистанції між
людьми.
Підготовка спортивних споруд покладається на їх власника.
Контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпечення місць безпеки під
час проведення змагань здійснює робоча комісія під керівництвом головного судді

змагань.
Власник спортивної споруди не менш ніж за 4 години до початку змагань
зобов’язаний подати до робочої комісії акт про її готовність до проведення змагань.
Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стали причиною виникнення
надзвичайних обставин під час проведення змагань, тягне за собою відповідальність
згідно з чинним законодавством
7.Фінансування
Всі витрати по підготовці та проведенню змагань: нагородження призерів
змагань, оренда спортивної споруди, оплата суддівської роботи, друкована
продукція (протоколи змагань), канцелярські товари, папір, обслуговування
електронної системи фіксації часу, інші витрати щодо проведення змагань, за
рахунок організаторів змагань.
Витрати пов`язані з відрядженням спортсменів, тренерів, батьків та інших осіб
здійснюються за рахунок відряджуючих організацій або власних коштів.

Кожен учасник змагань сплачує стартовий внесок у розмірі 100
гривень за кожну дистанцію.
8. Визначення переможців та нагородження.
Змагання особисті. Хронометраж – напівавтоматична фіксація часу.
Кожен спортсмен має право стартувати в необмеженій кількості номерів
програми.
Змагання проводяться без попередніх запливів. Найсильніші запливи
проводяться останніми.
Спортсмени, що посіли 1-3 місця в індивідуальних номерах програми у
відповідних вікових групах нагороджуються грамотами та медалями.
Спортсмени, що посіли 1 місця в індивідуальних номерах програми у
відповідних вікових групах – нагороджуються призами від організаторів заходу.
9. Порядок і термін подання заявок.
Заявка подається спортивними клубами/школами, що зареєстровані у базі
ФПУ за допомогою онлайн сервісу https://admin.usf.org.ua/ індивідуальні учасники
(що не є членами спортклубу або школи) повинні бути зареєстровані в базі ФПУ та

подають заявку через особистий кабінет www.usf.org.ua до 23 вересня 2021 року.
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 24 вересня 2021 року до 14:00 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, технічні заявки спортсменів, засвідчені відповідними
медичними установами, та квитанцію про сплату стартових внесків, подаються до
мандатної комісії в перший день змагань, 25 вересня 2021 року, за годину до
початку розминки.
Даний регламент є офіційним викликом на змагання.
Реквізити для сплати стартових внесків
ГО ФЕДЕРАЦIЯ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ
(Громадська організація)
ЄДРПОУ/ДРФО 14362112
Рахунок UA153007110000026004052759173
Призначення платежу: сплата стартових внесків за участь у кубку м. Києва
(Прізвище учасника)

