
ПРОЕКТ 
Календар всеукраїнських змагань з плавання та  міста Києва на 2022 рік  

 
 

Дата проведення  Назва змагання  Басейн  Місце 
проведення  

22-23 січня Кубок ВП ФПУ в м. Києві серед дівчата 2009 р.н. і молодші,  
хлопців  2008 р.н. і молодші 

25 м. «ЗСУ» 

30-31 січня Відкритий зимовий чемпіонат м.Києва  (дівчата 2008 р.н. і старші, 
юнаки 2007 р.н. і старші) 

50 м. «ЗСУ» 

15 - 19 лютого  Зимовий чемпіонат України серед молоді та юніорів   (дівчата 
2005-2006 р.н, юнаки 2004-2005 р.н.; дівчата 2007-2008 р.н., 
юнаки 2006 – 2007  р.н.) 

50 м. м. Полтава 

27-28 лютого  Відкритий зимовий чемпіонат м. Києва  серед юнаків (дівчата 2009 
р.н. і молодші, юнаки 2008 р.н. і молодші ) 

25 м.  «ЗСУ» 

08 - 12 березня Зимовий чемпіонат України (Ліцензійний) 50 м. м. Харків 
22 – 25 березня Зимовий чемпіонат України серед юнаків (дівчата 2009-2010 

р.н., юнаки 2008 -2009 р.н.) 
25 м. м. Мелітополь 

22 травня Турнір пам`яті Золотаревських (дівчата та хлопці 2013 р.н. і 
молодші) 

25 м. «ШВСМ» 

14 – 15 травня Відкритий Кубок м. Києва  50 м. «ШВСМ»  
24 – 28 травня Кубок України (ліцензійний) 50 м. м. Харків 
31 травня-01 
червня 

Відкритий літній чемпіонат м. Києва  серед юнаків (дівчата 2009 
р.н. і молодші, юнаки 2008 р.н. і молодші ) 

50 м. «ШВСМ» 

11-12 червня Відкритий літній чемпіонат м. Києва  50 м. «ШВСМ» 
22 -25 червня Літній чемпіонат України серед юнаків   (дівчата 2009 – 2010 

р.н,, юнаки 2008 - 2009 р.н. 
50 м. м. Дніпро 

12 – 16 липня Літній чемпіонат України  50 м. м. Полтава 
30-31 липня Кубок ВП ФПУ в м. Києві (аматори) 50 м. «ШВСМ» 
16 – 17 жовтня Відкритий осінній чемпіонат м. Києва  серед юнаків (дівчата 2009 50 м. «ЗСУ» 



р.н. і молодші, юнаки 2008 р.н. і молодші ) 
23 – 24 жовтня Відкритий осінній чемпіонат м.Києва серед молоді та юніорів   

(дівчата 2005 - 2008 р.н., юнаки 2004 – 2007  р.н.) 
50 м. «ЗСУ» 

02 – 05 листопада Осінній чемпіонат України серед юнаків (дівчата 2009-2010 
р.н., юнаки 2008 -2009 р.н.) 

50 м. м. Бровари 

15 – 19 листопада Осінній чемпіонат України серед молоді та юніорів   (дівчата 
2005-2006 р.н, юнаки 2004-2005 р.н.; дівчата 2007-2008 р.н., 
юнаки 2006 – 2007  р.н.) 

50 м. м. Дніпро 

04 – 05 грудня Відкритий Кубок  м. Києва (абсолют) 25 м. «ЗСУ» 
20 – 23 грудня Кубок України серед клубів 25 м. м. Мелітополь 
17 – 18 грудня ВП ФПУ в м. Києві «Миколайчик 2022» 25 м. «ЗСУ» 

 


