
 

Р Е Г Л А М Е Н Т 

Проведення чемпіонату Львівської області серед юнаків  

01-02 лютого 2019 року в м. Дрогобич 

    

1. ЦІЛІ  І  ЗАВДАННЯ 

   

  Популяризація плавання. 

  Підвищення рівня спортивної майстерності плавців. 

  Виявлення спортсменів – кандидатів до збірної команди Львівської області 

  Підведення підсумків роботи серед ДЮСШ. 

               Підведення підсумків роботи серед ДЮСК та СК всіх форм власності та      

  спрямованості. 

  Визначення рівня розвитку плавання серед районів області. 

  Визначення рівня розвитку плавання серед міст області. 

  Підведення підсумків роботи серед спортивних організацій та товариств. 

 

2.   ОРГАНІЗАЦІЯ  ТА  ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

  

                Проведення змагань покладається на обласну суддівську колегію, що   

                     затверджується  Управлінням фізичної культури  та спорту Львівської 

                     облдержадміністрації  за  поданням   Федерації плавання Львівської області. 

              Відповідальність за організацію і проведення змагань покладається на 

ДЮСШ ім. Боберського.   Головний судя – Логин Н.М.  

Басейн 25м (м. Дрогобич, вул.Сахарова, 2-а) 

Змагання проводяться відповідно до правил Міжнародної федерації плавання  

(ФІНА). 

 

3.       УЧАСНИКИ  ЗМАГАНЬ 

              У змаганнях чемпіонату області серед юнаків беруть участь дівчата  2006-

2007р.н. і молодші та юнаки 2005-2006 р.н. і молодші. 

 

4.       УМОВИ ПОВЕДЕННЯ      

Змагання особисто – командні . У змаганнях беруть участь збірні команди ДЮСШ       

та   ДЮСК. Склад команди 16 спортсменів та 2 тренери.    Спортсмени, що не 

увійшли  до складу команд до змагань не допускаються.  Для командного заліку 

кожний  учасник має право стартувати в необмеженій кількості номерів програми та  
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           естафетах. В естафетному плаванні  кожна команда виставляє по 1 естафеті на вид.  

  Командна першість визначається за більшою кількістю перших, за цим других, 

третіх і т.д. місць в індивідуальних номерах програми  та естафетному плаванні до 

12 – го включно. Запливи формуються згідно стартових протоколів. 

 

                               

 

5.    ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ      

                      1-й день (01.02.2019)                                     2-й день ( 02.02.2019) 

         Розминка -  11.00 год.                                          Розминка -  10.00 год.        

         Початок змагань – 12.00 год.                             Початок змагань – 11.00 год. 

 

  

6.  НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

      На  чемпіонаті області  з плавання серед юнаків та юніорів нагороджуються: 

- спортсмени, що посіли І, ІІ, ІІІ місця в індивідуальних номерах програми – дипломами 

та медалями; 

- команди, що посіли І, ІІ, ІІІ місця – дипломами та кубками. 

 

7.  УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДУ ТА МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УЧАСНИКІВ. 

Всі витрати по відрядженню команди - за рахунок відряджаючих організацій. 

Нагородження  за рахунок Львівської обласної Федерації плавання. Організація та 

проведення змагань покладається на ДЮСШ ім.Боберського    

8.  БЕЗПЕКА ТА ПІДГОТОВКА МІСЦЯ ЗМАГАНЬ 

Відповідно до положення про порядок підготовки спортивних споруд та інших 

спеціально відведених місць для проведення масових та культурно-видовищних 

заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.1998р. № 

2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених 

місць для проведення масових та культурно-видовищних заходів, зі змінами ( 

Постанова КМУ від 27.08.2008р.  № 753) підготовка спортивних споруд покладається 

на її власників. Заходи проводяться лише на спортивних спорудах, прийнятих до 

400 м в/ст   (дівчата,юнаки) 400к/п          (дівчата,юнаки) 

100м спина (дівчата,юнаки) 100 м брас  (дівчата,юнаки) 

50 м в/ст     (дівчата,юнаки) 50 м бат       (дівчата,юнаки) 

200 м комп. (дівчата,юнаки) 200 м спина  (дівчата,юнаки) 

50 м спина  (дівчата,юнаки) 50 м брас      (дівчата,юнаки) 

200 м брас  (дівчата,юнаки) 200 м бат     (дівчата,юнаки) 

100 м бат    (дівчата,юнаки) 100 м в/ст    (дівчата,юнаки) 

200 м в/с     (дівчата, юнаки) 800 м в/ст    (дівчата,юнаки) 

Естафета 4 х 100 м в/ст  

(дівчата, юнаки) 

Естафета 4 х 100 м комбінована  

(дівчата, юнаки) 



експлуатації комісіями з контролю за станом спортивних споруд, суддівськими 

колегіями при суворому дотриманні чинних норм і правил експлуатації технічних 

споруд,  правил проведення спортивних заходів, правил поведінки учасників і 

глядачів, правил пожежної безпеки ,інших нормативних актів, тощо. Невиконання 

вимог, передбачених зазначеним положенням, що стали причиною виникнення 

надзвичайних обставин під час проведення заходів, тягне за собою відповідальність 

передбачену чинним законодавством України.  Відповідальність за виконання вимог 

заходів безпеки під час проведення змагань покладається на суддівську колегію. 

 

9.МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗМАГАНЬ 

У відповідності до «Положення про медичне забезпечення спортивно-масових 

заходів», що затверджено  наказом Міністерства охорони здоров’я України від 

27.10.2008 р. № 614, медичне забезпечення спортивно-масових заходів здійснюється 

Українським центром спортивної медицини, обласними та міськими диспансерами, 

центрами незалежно від їх відомчого підпорядкування. Для медичного забезпечення 

змагань залучаються кваліфіковані медичні працівники. Присутність медичної сестри 

обов’язкова на змаганнях всіх рівнів. Медична сестра змагань входить до складу 

суддівської колегії на правах заступника головного судді. Всі її рішення в межах 

компетенції обов’язкові для учасників суддів організаторів змагань. Медична сестра 

представляє в організаційний комітет або суддівську колегію план медичного 

забезпечення змагань та звіт з їх закінчення. Учасники змагань повинні мати 

страховий поліс. 

10 .ПОРЯДОК І ТЕРМІН ПОДАННЯ ЗАЯВОК. 

    За 4 дня до початку змагань організації, що беруть участь, мають підтвердити свою 

участь та кількісний склад команди.  

         Технічні заявки команди надсилаються на електронну пошту   

drogobych_vo.ducw@ukr.net  за  3 дні до початку змагань (до 29січня 2019 року) для 

створення стартових протоколів у файлах з розширенням doc чи docx (pdf, eml, jpg, 

фотослайди, світлини з фотоапаратів та телефонів не приймаються). 

Після 29 січня зміни в комплектації команд не проводяться. 

 
 

Даний регламент є офіційним викликом на змагання 
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