
                                                        «Затверджую» 

                                                                                          Директор спортивного комплексу  

                                                                        «Олімпійський стиль» 

                                                                                           _______________ Шаповаленко Н.С. 

 

Положення 

Про проведення змагань з плавання серед спортсменів-аматорів  

«Olympic Swim Cup» 

1. Мета і завдання. 

Популяризація плавання, визначення та підвищення рівня спортивної майстерності 

плавців.  

 

2. Термін і місце проведення змагань 

Змагання проводяться з 30 по 31 жовтня 2021 року. Місце проведення – басейн 

«Олімпійський стиль», місто Київ, вул. Ділова 10, басейн 25 метрів, 6 доріжок. 

 

3. Керівництво змаганнями. 

Загальне керівництво організацією та проведенням змагань здійснюється 

адміністрацією СК «Олімпійський стиль». Проведення змагань доручається головній 

суддівській колегії. 

 

4. Учасники змагань.  

До змагань допускаються спортсмени-аматори від 16 років. Професійні спортсмени-

плавці можуть взяти участь поза конкурсом (з медаллю учасника, але без нагородження в 

індивідуальній першості). Професійним спортсменом-плавцев вважаеться той, чий 

результат становить чи перевищує норматив КМС.  

 

5. Умови проведення змагань.  

Змагання особисті. Кожен учасник має право взяти участь не більше ніж у трьох 

номерах програми та естафеті. Обов’язковою дистанцією є – «100 м комплексне 

плавання», яка входить до числа трьох можливих номерів програми. Кожен тренер має 

право заявити необмежену кількість команд для участі в естафеті. В естафетному плаванні 



команда може складатися з будь-якого співвідношення жінок та чоловіків. Подача заявок 

на участь в естафетному плаванні, буде відбуватися під час першого дня змагань. 

6. Програма змагань. 

 

1-й день (30 жовтня) 

№ Дистанція Стиль Учасники 

1. 100 м комплексне плавання жінки/чоловіки 

2. 50 м батерфляй жінки/чоловіки 

3. 100 м на спині жінки/чоловіки 

4. 50 м брас жінки/чоловіки 

5. 100 м вільний стиль жінки/чоловіки 

2-й день (31 жовтня) 

№ Дистанція Стиль Учасники 

1. 200 м вільний стиль жінки/чоловіки 

2. 50 м на спині жінки/чоловіки 

3. 100 м брас жінки/чоловіки 

4. 50 м вільний стиль жінки/чоловіки 

5. 100 м батерфляй жінки/чоловіки 

6. 6х50 м вільний стиль змішана 

 

09:00 – розминка; 10:00 – старт 

 

7. Визначення переможців та нагородження. 

Всі учасники будуть нагороджені пам’ятною медаллю. Переможці і призери (1-3 

місця) в індивідуальних номерах програми та естафетному плаванні нагороджуються 

додатковими медалями і призами.  

 

8. Порядок і термін подання заявок. 

Реєстрація для участі у змаганнях буде проводитися онлайн на сайті спортивного 

комплексу https://olympicstyle.com.ua та на офіційних сторінках в соціальних мережах до 

22.10.2021 року. Стартовий внесок складає 500 грн. 

 

 

 

 

 

 

 


