
Регламент 

проведення Всеукраїнських відкритих змагань з морських багатоборств  

(юнаки середньої вікової групи) і акватлону 

 
1. Цілі  і завдання 

Всеукраїнські відкриті змагання з морських багатоборств (юнаки 

середньої вікової групи) і акватлону (далі – Змагання ) проводиться з метою: 

широкого залучення шкільної молоді до занять фізичною культурою та 

спортом; 

подальшого розвитку морських багатоборств і акватлону та  

популяризації в державі; 

підвищення рівня майстерності спортсменів; 

відбору сильніших спортсменів для участі в міжнародних змаганнях; 

активізації навчально-тренувальної роботи в спортивних організаціях. 

 

2. Строки і місце проведення змагань 

Змагання проводяться з 12 по 16 травня 2017 р. у місті Києві на території 

водної станції оздоровлення, відпочинку та спорту управління освіти, молоді та 

спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації за 

адресою: м. Київ, Жуків острів, вул. Лютнева, 62-а, та у плавальному басейні 

спеціалізованої школи № 76 ім. О. Гончара за адресою: м. Київ, вул. 

Жмеринська, 8. 

 

3. Організація та керівництво проведенням змагань 

Керівництво проведенням Змагань здійснюють Український державний 

центр позашкільної освіти  (далі - УДЦПО) та Всеукраїнська федерація 

морських багатоборств та акватлону України (далі – Федерація).  

Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення Змагань  

покладається на департамент освіти і науки, молоді та спорту Київської міської 

державної адміністрації, на головного суддю змагань, кандидатура якого 

рекомендована Федерацією і затверджується УДЦПО. 

 

4. Учасники змагань 

До участі у Змаганнях допускаються збірні команди Автономної 

Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.  

Вікові категорії учасників змагань: юнаки середньої вікової групи 13 – 15 

років. Акватлон: 1-2 класи, 3-4 класи, 5-6 класи, 7-9 класи, 10-11 класи. 

Форма одягу учасників змагань спортивна, згідно з вимогами Правил 

проведення спортивних змагань з морських багатоборств (далі – Правила). 

Рівень допуску до змагань за класифікацією: юнаки середньої вікової 

групи – не нижче ІІІ розряду. Акватлон – без обмеження.  

Склад команди з морських багатоборств: 6 осіб, з них 5 юнаків, 1 тренер-

представник. З акватлону склад команди: 11  осіб, з них 5 юнаків, 5 дівчат, 1 

тренер-представник. 
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5. Характер заходу 

Змагання особисто-командні з морських багатоборств і особисті з 

акватлону проводяться відповідно до Правил. 

 

6. Програма проведення змагань 

Змагання проводяться з 12 по 16 травня 2017 р. у м. Київ згідно програми. 

12 травня (п’ятниця)  

09.00–12.00 – приїзд, розміщення команд;  

12.00–15.00 – засідання мандатної комісії; 

15.00–18.00 – стрільба ПП-1, 10 пострілів. 

13 травня (субота) 

10.00–18.00 – вітрильні перегони. 

14 травня (неділя) 

10.00–13.00 – веслування 1000 м на шлюпках ял-4. 

15 травня (понеділок)  

14.00–14.30 – парад відкриття змагань.  

14.30–18.00 – плавання 200 м. 

16 травня (вівторок) 

10.00–12.00 – біг 800 м; 

14.00–14.30 – церемонія закриття змагань, нагородження переможців; 

14.30–16.30 – роз’їзд учасників змагань. 

 

7. Безпека та підготовка місць проведення змагань 

Підготовка місць проведення Змагань здійснюється відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 "Про 

порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць 

для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів" 

 

8. Умови визначення першості та нагородження переможців  

Особиста першість визначається окремо серед юнаків за найбільшою 

сумою очок, набраних спортсменами у всіх видах програми, з акватлону – за 

сумою очок у плаванні та бігу. 

Командна першість визначається з морських багатоборств за найбільшою 

сумою очок, набраних усіма учасниками команди у всіх видах програми. 

Спортсмени, які посіли 1-3 місця у Змаганнях в особистому заліку, 

нагороджуються медалями та дипломами УДЦПО.  

Команди–переможці змагань нагороджуються дипломами та кубками 

УДЦПО. 

 

9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників 

Витрати на організацію та проведення Змагання здійснюються за рахунок 

Федерації та інших коштів, залучених Федерацією. 

УДЦПО несе витрати на нагородження переможців Змагань в особистому 

та командному заліку.  
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Участь у змаганнях команд і учасників здійснюється за рахунок 

організацій, що відряджають. 

 

10. Строки та порядок подання заявок на участь 

Попередні заявки на участь команд у Змаганнях надсилаються не пізніше 

ніж за 5 днів до початку змагань на адресу: 03134, м. Київ,  вул. Кільцева 

дорога, 3-А, Федерація морських багатоборств та акватлону України, або на 

електронну адресу gribochkina83@mail.ru, контактна особа Орлова Ольга 

Валентинівна, 066-784-21-10. 

Для участі у змаганнях до мандатної комісії в день приїзду подаються: 

іменні заявки завірені печаткою та підписом керівництва структурних 

підрозділів АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя, лікарем, свідоцтва 

про народження, страхові поліси дійсні на термін проведення змагань. 

До змагань допускаються команди та учасники, які підтвердили в 

установлений термін свою участь. 

 Протоколи з результатами змагань, оригінали заявок, звіт головного судді  

подаються протягом п'яти календарних днів після закінчення змагань на адресу:              

УДЦПО: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 8. 

 

11. Медичне забезпечення 

Для медичного забезпечення Змагань залучаються кваліфіковані медичні 

працівники. Присутність лікаря зі спортивної медицини на змаганнях 

обов’язкова. Лікар змагань входить до складу суддівської колегії на правах 

заступника головного судді. Всі його рішення в межах компетентності обов’язкові 

для учасників, суддів, організаторів змагань. 


