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ПОЛОЖЕННЯ 

Про  Відкритий Чемпіонат мiста Днiпра з плавання серед дівчат та юнаків 
22-23 лютого  2019 року 

 
 1.  ЦIЛI  I  ЗАВДАННЯ  
• Популяризація плавання. 
• Підвищення рівня спортивної майстерності плавців. 
• Виявлення спортсменів – кандидатів до збірних команд  м. Дніпра  з  плавання  різного віку. 

2.  МІСЦЕ ТА ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ 
Відкритий чемпіонат м. Дніпра серед  дівчат  та  юнаків проводиться  22-23 лютого 2019 р. в 

ПВВС ”Метеор” (50 м) , за адресою: м. Дніпро, вул. Макарова, 27-А.  

3.  ОРГАНIЗАЦIЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ  
Проведення змагань доручається головній суддівській колегії, що затверджується  

Департаментом гуманітарної політики,  за поданням Федерації  плавання  м. Дніпра. 
Змагання проводяться відповідно до Правил змагань з плавання (ФПУ) та Правил Міжнародної 

федерації плавання (FINA). 
Хронометраж – ручний.  

4.  УЧАСНИКИ  ЗМАГАНЬ  
У чемпіонаті м. Дніпра з плавання серед дівчат та юнаків  беруть  участь: 

- дівчата - 2007 р.н., 2008 р.н., 2009 р.н., 2010 р.н. і молодші;  
- юнаки  - 2006 р.н., 2007 р.н., 2008 р.н., 2009 р.н. і молодші.  
Результати  кваліфікаційних  нормативів  враховуються  з  1 січня  2018 року. 

5.  УМОВИ  ПРОВЕДЕННЯ,  ХАРАКТЕР  ЗАХОДУ  
Змагання особисті, проводяться без попередніх запливів, по шістьох доріжках. Найсильнiші  

запливи  проводяться  останніми.  
У змаганнях беруть участь спортсмени СДЮШОР, ДЮСШ, УФК, спортивних  клубів, фітнес 

центрів та інші спортсмени. 
Кожен спортсмен  має право стартувати в необмеженій  кількості  номерів  програми.  
На дистанціях 50 м бат., 100 м бат. допускаються дівчата - 2007 р.н., 2008 р.н., 2009 р.н. і 

молодші,  юнаки  - 2006 р.н., 2007 р.н., 2008 р.н. та молодші - з заявочним результатом не нижче ніж 
ІІ юнацький розряд. 

На дистанціях 200 м в/с, 200 м к.пл. допускаються дівчата - 2007 р.н., 2008 р.н., 2009 р.н. і 
молодші,  юнаки - 2006 р.н., 2007 р.н., 2008 р.н. та молодші - з заявочним результатом не нижче ніж 
І юнацький розряд. 

До складу команди в естафетному плаванні входять 2 юнака та 2 дівчини, які стартують в 
довільному порядку: 

- 1 група - дів. 2007, юн. 2006 р.н.;  
- 2 група - дів. 2008, юн. 2007 р.н.; 
- 3 група - дів. 2009 р.н. і мол., юн. 2008 р.н. і мол. 
Від кожної організації запрошуються два судді. 
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6.  ПРОГРАМА  ЗМАГАНЬ 
 

1-й день 2-й день 
Розминка – 10:00 
Початок – 10:45 

Розминка – 11:30 
Початок – 12:15 

50 в/с ест. 4 х 50 в/с зміш. 
50 брас 50 м н/с 
100 н/сп 50 м бат. 

100 м бат. 100 м в/с 
200 м в/с 100 м брас 

 200 м  к.пл. 

 

7.  ВИЗНАЧЕНЯ  ПЕРЕМОЖЦІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ  

         На  відкритому  чемпіонаті м. Дніпра серед  дівчат  та  юнаків  нагороджуються: 
       -  спортсмени,  що посіли І, ІІ, ІІІ  місця в індивідуальних номерах програми  та  естафетному  
плаванні  у всіх  вікових  групах  -  грамотами. 
        

8.  ФІНАНСУВАННЯ 
На Відкритому Чемпіонаті міста Дніпро витрати на відрядження та розміщення несе 

організація, що відряджає. 
Управління  спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради здійснює 

фінансування на харчування суддівської колегії та ГСК плюс два дні в межах затвердженного 
кошторису. Всі інші витрати за рахунок організаторів змагань 

9. БЕЗПЕКА ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ. ПІДГОТОВКА СПОРТИВНИХ СПОРУД 
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”: 

• підготовка спортивних споруд покладається на їх власників; 
• контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпеченням безпеки під час проведення 
змагань здійснює робоча комісія, що утворюється Федерацією плавання міста.  

На  відкритий чемпіонат м. Дніпра з плавання  серед дівчат та  юнаків допускаються  команди  
та  учасники,  що  підтвердили  участь  у  встановлений  термін. 

10.  ПОРЯДОК I ТЕРМІН ПОДАННЯ ЗАЯВОК 
Попередні поіменні технічні заявки надсилаються до 20 лютого 2019 року включно   на  

електрону  пошту -   swimtime.in.ua@gmail.com, тел. 050-45-260-45 (Дмитро Фенога). 
Оригінали поіменних технічних заявок, засвідчені керівництвом відповідних організацій та 

відповідними медичними установами, подаються 21 лютого 2019 р. з 12-00 до 13-00 у секретаріат 
змагань  за адресою: м. Дніпро, ПДАФКіС, кафедра водних видів спорту (Лашко В.П.). 

Спортсмени не будуть допущені до змагань в разі несвоєчасної подачі заявок. 
 

Данне	положення	є	офіційним	викликом	на	змагання			
	

ОРГКОМІТЕТ	


