ПРОЦЕДУРА
проведення чемпіонату України з плавання
02-06 грудня 2021 року, м. Дніпро ПВВС «Метеор»
До змагань допускаються спортсмени, тренери, судді, які мають міжнародний, внутрішній
сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою
однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини, або довідки щодо негативного результату
експрес-тесту на антиген або ПЛР-тесту на COVID-19, що зроблений не пізніше ніж за три доби до
початку відповідного заходу.
Вхід до басейну усіх учасників заходу здійснюється за пред’явленням вищезазначених
довідок та документу, що засвідчує особу, у разі якщо довідка не у додатку ДІЯ з фото.
Усім учасникам заходу проводиться температурний скринінг при вході до холу басейну.
Особам, у яких при проведенні скринінгу виявлено температуру тіла понад 37,2° С (що не спадає
після другого заміру) або ознаки респіраторних захворювань, відвідування приміщень плавального
басейну заборонено.
Змагання проводяться без глядачів.
Перебування суддів, тренерів, секретаріату, інших організаторів та учасників змагань в
приміщеннях спортивної споруди допускається лише в масках та з дотриманням дистанції 1,5 м.
Забороняється використовування кулерів з водою. У зв’язку з цим необхідно мати з собою
особисту пляшку з водою (якщо потрібно).
Не допускається скупчення людей у холі басейну (не може бути більше 20 осіб одночасно).
Мандатна комісія працює з 12.00 до 16.30 години.
До приміщення дозволяється заходити не більше одного представника команди.
Нагадуємо, що зміни до заявок (корекція заявочного часу та персональних даних) вносяться
після публікації рейтингу учасників до 29 листопада 2021 року шляхом повідомлення на ел. адресу
annakokosha@ukr.net, або за телефоном, або на вайбер 050 332 26 91 Анна Кокоша.
Представники команд повинні мати протоколи змагань, що підтверджують нові результати у
заявці.
На мандатній комісії зміни до заявок не вносяться, окрім відмови від участі в окремих
дистанціях або заміни учасника на іншого у випадку хвороби.

Графік розминки команд 02 грудня 2021 року додається.
Тренери під час розминки можуть знаходитися на бортику басейну, обов’язково в масках та з
дотриманням дистанції 1,5 м.
Нарада з представниками команд буде проводитися 02 грудня о 17.00 годині.
Обов’язково перебування в масках.
Формування запливів здійснюється у спортивному залі. Учасники запливів, які готуються до
виходу на стартовий пліт (1 заплив), очікують на бортику басейну з дотриманням дистанції 1,5 м.
Наступні за ними два запливи очікують в спортивному залі (з дотриманням дистанції 1,5 м).
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Спортсмени до запливу знаходяться в масках. Перед стартом маску потрібно покласти в
окремий пластиковий пакет.
Під час проведення змагань тренери та спортсмени знаходяться на трибунах в масках на
відстані у 2 сидіння в ряду або перебувають інших приміщеннях.
Судді знаходяться на бортику басейну та в інших приміщеннях плавального басейну в масках.
Не допускати скупчення людей із розрахунку 1 особа на 5 кв.м.

Розклад змагань з розминками буде надано додатково.

