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ПОЛОЖЕННЯ
про проведення відкритого чемпіонату області з плавання.

I МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

- популяризація плавання
-  підвищення спортивної майстерності
-  виявлення спортсменів у збірну команду області з плавання для участі у 

чемпіонаті України

II ТЕРМІН ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

Відкритий чемпіонат області з плавання  проводиться в м. Кам’янське     
22-24 жовтня 2019р. Басейн «Мікомп».  

III Керівництво змаганнями здійснює Управління молоді і спорту  
Дніпропетровської облдержадміністрації.

Проведення змагань доручається головній суддівській колегії, що 
затверджується  управлінням молоді і спорту  Дніпропетровської 
облдержадміністрації.

IV УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ

Змагання особисті для жінок, чоловіків та дів.-2002-2003р.н. та мол., юн.-
2001-2002р.н. та мол.

Склад команди  необмежений.
Кожен спортсмен має право стартувати у необмеженій кількості номерах 

програм. У кожному номері може бути заявлена необмежена кількість 
спортсменів.

Змагання проводяться без попередніх запливів. Найсильніші запливи 
проводяться останніми. Заявки приймаються до 18 жовтня 2019р.

До змагань допускаються спортсмени виконавши  I розряд в 
індивідуальних номерах програми, юнаки з II розрядом. Результати 
кваліфікаційних нормативних враховуються з 1 січня 2019р. 



ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ

I- й день
22.10. 2019р.

Розминка о 13.00
Початок о 14.00

II- й день
23.10. 2019р.

Розминка о 13.00
Початок о 14.00

III-й день
24.10. 2019р.

Розминка о 9.00
Початок о 9.45

50м сп. 50м бр. 50м в/с
100м в/с 100м бат. 50м бат.
200м бр. 200м в/с 100м бр.
200м бат. 200м н/с 100м сп.

800м в/с жін./чол. 400м к/п 200м к/п
1500м в/с жін./чол. 400м в/с

V ФІНАНСУВАННЯ

Проїзд, харчування та розміщення спортсменів та тренерів здійснюється за 
рахунок організації яка відряджає.

Витрати на проведення змагань, оренду басейна, харчування (головна 
суддівська колегія 5чол.х5діб.), проїзд, проживання суддів , та нагородження 
спортсменів за рахунок управління молоді та спорту  Дніпропетровської 
облдержадміністрації.

VI НАГОРОДЖЕННЯ

Спортсмени, які посіли  I, II, III місце в індивідуальних номерах програм-
нагороджуються грамотами та медалями.

VII БЕЗПЕКА ТА ПІДГОТОВКА МІСЦЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 
1998р. №2025

«Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених 
місць для проведення масових 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 забезпечення та 
безпеки при проведенні змагань здійснює робоча комісія, які очолює 
головний суддя змагань.

ЦЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ


