
 

     П О Л О Ж Е Н Н Я 

про проведення відкритого чемпіонату м. Харкова з плавання серед жінок та  

чоловіків на відкритій воді 

 

І. МЕТА  ПРОВЕДЕННЯ  

1. Широке залучення населення до занять фізичною культурою та спортом; 

2. Популяризація здорового способу життя серед населення України;  

3. Залучення осіб середнього та старшого віку, осіб різних вікових груп, аматорів 

спорту до активних занять масовим спортом. 

 

    П. ТЕРМІН ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

Змагання проводяться 2.07.2022 року на пляжі  «Золота бухта» Печеніжського 

водосховищіа біля сел.Печеніги Харківської області. 3 липня 2022 року – підведення 

підсумків, обробка протоколів, підготовка фінансового звіту головною суддівською 

колегією відповідно до кошторису витрат про проведення змагань. 

     

Ш. КЕРІВНИЦТВО  ЗМАГАННЯМИ 

 Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань здійсніє федерація   

плавання  

м. Харкова. Безпосереднє проведення змагань покладається на головну колегію суддів, 

затверджену федерацією. 

    

ІV. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ ТА ПРОГРАММА 

 

2.07.2022 7:00-13:00 -Печеніжське водосховище, Харківська область, пляж "Золота бухта" 

видача стартових пакетів впродовж дня 

 

5000 метрів вільний стиль (жінки/чоловіки), вікові категорії:  

-             16-19 років 

-             20-29 років 

-             30-39 років 

-             40-49 років 

-             50-59 років 

-             60  років і старші 

 

7:00-7:40 – маркування учасників та видача чипів; 

7:45-7.55 – брифінг для учасників; 

8:00 – старт 5000 метрів. 

Контрольний час проходження дистанції – 3 години. 

 

 

 

 

3000 метрів вільний стиль (жінки/чоловіки), вікові категорії:  

-             12-19 років 

-             20-29 років 

-             30-39 років 

-             40-49 років 

-             50-59 років 

-             60 років і старші 

 

7:00-9:20 – маркування учасників та видача чипів; 

8:45-8:55 – брифінг для учасників; 

09:00 – старт 3000 метрів. 

Контрольний час проходження дистанції – 2 години. 



  

500 метрів вільний стиль (дівчата/юнаки), (жінки/чоловіки),  вікові категорії:  

-             8 - 11 років 

-             12 - 15 років 

-             16 -19 років 

-             20 - 29 років  

-             30 - 39 років  

-             40 - 49 років  

-             50-59 років 

-             60  років і старші 

 

7:00-10:50 – маркування учасників та видача чипів; 

10:45-10:55 – брифінг для учасників; 

11:00 – старт 500 метрів. 

Контрольний час проходження дистанції – 30 хвилин.  

 

 

1500 метрів в моноласті, бі-ласти (ласти) вільний стиль(дівчата/юнаки), 

(жінки/чоловіки),  вікові категорії:  

 
-             20-39 років 

-             40-59 років 

-             60 років і старші 

 
      -          "А" 2003-2004 
     -           "В" 2005-2006  
     -           "С" 2007-2008 
     -           "Д" 2009-2010 
    -            "Е" 2011-2012 
 

07:00-11:20 – маркування учасників та видача чипів; 

11:15-11.25 – брифінг для учасників; 

11:30 – старт 1500 метрів. 

Контрольний час проходження дистанції – 45 хвилин. 

 

500 метрів в моноласті, бі-ласти (ласти) вільний стиль(дівчата/юнаки), 

(жінки/чоловіки),  вікові категорії:  

 

-             20-39 років 

-             40-59 років 

-             60 років і старші 

 
      -          "А" 2003-2004 
     -           "В" 2005-2006  
     -           "С" 2007-2008 
     -           "Д" 2009-2010 
    -            "Е" 2011-2012 
 

12:00-12:40 – маркування учасників; 

12:45-12:55 – брифінг для учасників; 

12:30 – старт 500 метрів. 

Контрольний час проходження дистанції – 30 хвилин.  

 

 

 

 



 

 

Естафетне плавання 3x500 метрів вільний стиль. 

     -             Чоловіки 

     -             Жінки 

     -             Змішана 

 

07:0-12:50 – маркування учасників; 

12:45-12:55 – брифінг для учасників; 

13:00 – старт естафетне плавання 3x500 метрів 

Контрольний час проходження дистанції – 45 хвилин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V. УМОВИ ТА РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ 

● Реєстрація проходить на сайті Athletic Events (athletic-events.com) 

● Наявність буя для плавання яскравого кольору у кожного учасника –

ОБОВ’ЯЗКОВА. (Можливо придбати на місці) 

● Кожен учасник змагань несе особисту відповідальність за стан свого здоров’я під час 

змагань;  

● Взяти участь у змаганнях може будь-яка особа, яка відповідає критеріям змагань, та 

підписану відмову від претензій;  

● Стартовий протокол учасників запливу буде опублікований організаторами за день 

до  змагань;  

● Реєстраційний внесок, сплачений учасником змагання, не підлягає поверненню ні за 

яких  обставин (в тому числі якщо учасник не може взяти участі у змаганні, завершити 

обрану  дистанцію, не вкладається в встановлений ліміт часу, якщо учасника 

дискваліфіковано або  змагання скасовано через форс-мажорні обставини і т. д.).  

● Оплачена реєстрація не може бути скасована, стартовий внесок не повертається.  

● Заміна учасника/ можлива при сповіщенні організаторів листом на 

пошту  kharkivopenswim@gmail.com та оплаті 200 грн;  

● Оргкомітет має право призупинити або повністю закрити реєстрацію без попередження 

в  разі досягнення ліміту учасників, змінити час стартів та ліміт учасників у запливах;  

● Учасник вважається зареєстрованим, якщо він заповнив заявку та сплатив 

стартовий  внесок; 

● Оргкомітет не несе відповідальності за будь-які витрати учасника, пов’язані з 

підготовкою  до змагань, включаючи витрати на проїзд і харчування;  

● Оргкомітет залишає за собою право відмовити у реєстрації учаснику, без 

пояснення  причин такої відмови;  

● Оргкомітет залишає за собою право затримати, перенести або відмінити змагання 

у  випадку надзвичайних ситуацій. Визначення надзвичайних ситуацій належить 

виключно  оргкомітету. При цьому стартовий внесок, отриманий від учасника не 

повертається.  

● Видача стартових пакетів проводиться безпосередньо на місці в день запливу;  

● Для отримання стартового пакету учасник має пред’явити в зоні реєстрації  роздрукований 

квиток учасника або документ, який посвідчує особу (паспорт, водійське  посвідчення).  

● Змагання з класичного плавання обслуговується «Електронною системою хронометражу», 

плавання в моноласті, бі-ласти (ластах) ручним хронометражем;  

https://athletic-events.com/


● Якщо температура води більше 24 градусів –гідрокостюм заборонено. 

● Результати змагань будуть повідомлені після запливів та опубліковані на офіційному 

сайті  організатора та на сторінці в Facebook  

VІ. НАГОРОДЖЕННЯ 

Всі учасники змагань отримують медаль-фінішера. Учасники змагань, які посіли 

I,II,III місця, у вікових категоріях на кожній дистанції, окремо серед чоловіків та жінок, 

нагороджуються дипломами, медалями та призами від партнерів. 

 

 

 

 

 

VІІ. БЕЗПЕКА ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ. ПІДГОТОВКА СПОРТИВНИХ 

СПОРУД. 

У відповідності положення „Про порядок підготовки спортивних споруд та інших 

спеціально відведених місць для проведення спортивних та культурно-видовищних 

заходів” затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року 

№2025: 

- підготовка спортивних споруд покладається на їх власників; 

- контроль за підготовкою спортивної споруди та забезпечення безпеки при 

проведенні заходу здійснює головний суддя змагань. 

Відповідно до «Положення про медичне забезпечення спортивно-масових заходів», 

що затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.10.2008 № 614 до 

медичного забезпечення спортивно-масових заходів залучаються кваліфіковані медичні 

працівники.  

Власник спортивної споруди не менш ніж за 4 години до початку змагань 

зобов’язаний подати до робочої комісії акт про її готовність до проведення змагань. 

Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, які стали причиною виникнення 

надзвичайних обставин під час проведення змагань, тягне за собою відповідальність згідно 

з законодавчими актами України. 

Змагання проводяться без глядачів, з виконанням протиепідемічних заходів, 

проведенням температурного скринінгу учасників змагань, норм та вимог Постанови 

Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року №1236 «Про встановлення карантину 

та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2».  

 

ОРГКОМІТЕТ 

 

 


