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Положення 

Про проведення змагань з плавання серед спортсменів-аматорів  

«Olympic Swim Тeenagers Cup» 

1. Мета і завдання. 

Популяризація плавання та заохочення дітей до систематичних занять. Визначення та 

підвищення рівня спортивної майстерності плавців.  

 

2. Термін і місце проведення змагань 

Змагання проводяться 18 грудня 2021 року за адресою м.Київ. Місце проведення – 

басейн «Олімпійський стиль», 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 дів. та юн. – 2010 та молодші, дів. та юн. – 2009 та старші. 

Учасники діляться на 12 категорій:  

-  Категорія 1 – діти віком 5 років;  

-  Категорія 2– діти віком 6 років;  

-  Категорія 3 – діти віком 7 років; 

-  Категорія 4 – діти віком 8 років; 

-  Категорія 5 – діти віком 9 років; 

-  Категорія 6 – діти віком 10 років; 

-  Категорія 7 – діти віком 11 років; 

-  Категорія 8 – діти віком 12 років; 

-  Категорія 9 – діти віком 13 років;  

-  Категорія 10 – діти віком 14 

років; 

-  Категорія 11 – діти віком 15 

років; 

-  Категорія 12 – діти віком 16 

років; 

 



 

 

5. Умови проведення змагань.  

Змагання особисті. Кожен учасник має право взяти участь або в дистанції «100 метрів 

комплексне плавання» та 100 метрів будь-яким стилем, або тільки 100 метрів будь-яким 

стилем та естафеті. Кожен тренер має право заявити необмежену кількість команд для 

участі в естафеті. В естафетному плаванні команда може складатися з будь-якого 

співвідношення дівчат та юнаків.  

6. Програма змагань. 

1-й день (18 грудня) 

 

№ Дистанція Стиль Учасники 

1. 100 м комплексне плавання дів. та юн.  

2. 100 м на спині дів. та юн. 

3. 100 м брас дів. та юн. 

4. 100 м батерфляй дів. та юн. 

5. 100 м вільний стиль дів. та юн. 

6. 4*50 м естафетне плавання змішана 

 

12:30 – розминка; 13:00 – старт 

 

7. Визначення переможців та нагородження. 

Дистанцією для отримання медалі учасника є «100 м комплексне плавання». 

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 через гул-форму до 15.12.2021 

року включно.  Оплата стартового внеску буде проводитися на касі спортивного 

комплексу до 17.12.2021 року. Стартовий внесок складає 250 грн.  

 


