
 
 

                                                                                     
 

ПРОЦЕДУРА 
проведення чемпіонату України з плавання серед юнаків 
18-21 березня 2021 року, м. Харків «КЗ МКСДЮШОР» 

        Усім спортсменам і тренерам, суддям 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. 
       На вході до басейну обов’язково оброблення рук спиртовмісними антисептиками.  
       Змагання проводяться без глядачів, парадів відкриття та церемоній нагородження переможців. 
       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).   
       Після прибуття команди на розминку до басейну (за графіком, за 30 хв до початку), один 
представник команди заходить до секретаріату, віддає заявку та пред’являє медичні довідки про 
допущення до змагань головному секретарю. До приміщення дозволяється заходити не більше 
одного представника команди. 
       Початок мандатної комісії о 13.00 

Графік розминки команд 18 березня 2021 року 
     
11.00             Харківська 
12.00   Херсонська 
13.00 Тернопільська, Сумська 
14.00 Вінницька,  Житомирська, Кіровоградська, Рівненська 
15.00 Волинська, Донецька, Одеська, Полтавська, Миколаївська,  Чернівецька 
16.00 Дніпропетровська, Запорізька, Запорізька, Київська,  Хмельницька 
17.00    
 

Засідання представників команд та ГСК 

17.20  
 

Засідання суддівської колегії 

17.00    м. Київ, Львівська, Івано-Франківська 
 
       Тренери під час розминки можуть знаходитися на бортику басейну, обов’язково в масках та з 
дотриманням дистанції 1,5 м. 
        Формування запливів здійснюється у спортивному залі та холі басейну. 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). 
        Спортсмени до запливу знаходяться в масках. Перед стартом маску потрібно покласти в 
окремий пластиковий пакет. 
        Після завершення запливу спортсмени покидають споруду та чекають на вулиці. 
        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 додається. 


