ЗАТВЕРДЖЕНО
Заступник Міністра молоді
та спорту України
Матвій БІДНИЙ
Регламент
проведення Кубку України з підводного спорту (акватлон, етап, III ранг)
1. Цілі та завдання
Кубок України з підводного спорту (акватлон, ІІІ ранг) (далі – змагання)
проводиться з метою:
подальшого розвитку виду спорту та його популяризації в державі;
підвищення рівня майстерності спортсменів;
відбору сильніших спортсменів до складу збірної команди України для
участі в міжнародних змаганнях;
активізації навчально-тренувальної роботи в спортивних організаціях;
підведення підсумків роботи в спортивних організаціях;
популяризації акватлону.
2. Терміни і місце проведення змагань
Змагання проводяться з 26 по 27 березня 2021 року в м. Одесі
за адресою: вул. Маловського, 10, (басейн спортивного комплексу Одеської
Національної морської академії.)
3. Організація та керівництво проведенням змагань
Керівництво проведенням змагань здійснюється Міністерством молоді та
спорту України (далі - Мінмолодьспорт) та Федерацією підводного спорту та
підводної діяльності України (далі - Федерація).
Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення змагань
покладається на управління фізичної культури і спорту Одеської обласної
державної адміністрації та суддівську колегію, рекомендовану Федерацією,
склад якої затверджується Мінмолодьспортом.
Головний суддя змагань та відповідальна особа за дотримання
учасниками відповідних санітарних та протиепідемічних заходів: Тобак Євген
Ісаакович (суддя Національної категорії, м. Одеса), тел. +38 067 486 91 83.
Заступник головного судді: Кущ Сергій Миколайович (суддя першої
категорії, м. Миколаїв), тел.+38 050 166 43 90.
Головний секретар: Александрова Тетяна Михайлівна, (суддя першої
категорії, м. Одеса), тел. +38 097 978 61 98.
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4. Учасники змагань
До участі у змаганнях допускаються команди Автономної республіки
Крим, спортивних клубів, областей, мм. Києва та Севастополя.
Вікова категорія учасників змагань:
чоловіки та жінки – 21 рік і старші.
Склад команди: 1 тренер, 1 представник, 1 суддя, необмежена кількість
спортсменів у кожній ваговій/статевій категорії згідно з таблицею в пункті 8.
Форма одягу учасників змагань спортивна згідно з вимогами Правил
спортивних змагань з підводного спорту (акватлон).
Рівень допуску до змагань – не нижче ІІІ розряду.
У разі високого рівня загальної фізичної та технічної підготовки і
відмінного стану здоров’я юніори молодшого віку (16-17 років) та юніори
старшого віку (18-20 років) можуть брати участь у змаганнях серед дорослих за
наявності довідки-дозволу лікаря та рапорту тренера-представника команди.
5. Характер заходу
Змагання особисто-командні та проводяться відповідно до Правил
спортивних змагань з підводного спорту (акватлон).
6. Програма проведення змагань
26 березня 2021 року:
08:30 – приїзд команд;
08:45- 09:20 – мандатна комісія, зважування, жеребкування;
09:20 – урочисте відкриття змагань;
09:30 - 14:30 – поєдинки в усіх вагових та статевих категоріях на двох
рингах з визначеним часом для кожної групи спортсменів.
27 березня 2021 року:
10:00-13:00 – продовження поєдинків при кількості спортсменів
більш 50;
14:00 - нагородження та закриття змагань.
15:00 - від’їзд учасників.
*Примітка:
Для усіх учасників змагань, які знаходяться на поверхні, на робочих
площах басейну масковий режим є обов’язковим.
Формування поєдинків здійснюється в спортивному залі. Учасники
перших чотирьох поєдинків на 2 ринга кожної статевої та вагової групи, які
готуються до виходу на стартовий пліт (1 пара борців з двох різних сторін
рингу), очікують на бортику басейну. Друга пара борців очікує старт
з дотриманням дистанції 1,5 м. Наступні за ними учасники поєдинків
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відповідно до стартового протоколу пар, очікують в залі басейну
(з дотриманням дистанції 1,5 м).
Після завершення поєдинків у трьох (двох) раундах спортсмени кожної
пари будь-якої групи піднімаються на трибуни або перебувають в інших
приміщеннях басейну та очікують виклику суддів до рингу на боротьбу
з іншим супротивником.
Під час проведення змагань тренери та спортсмени знаходяться на
трибунах у масках на відстані 3 м один від одного або перебувають в інших
приміщеннях басейну.
Судді знаходяться на бортику басейну та в інших приміщеннях
плавального басейну в масках.
Необхідно не допускати скупчення людей із розрахунку 1 особа
на 10 квадратних метрів.
Всі підготовчі етапи змагань та очікування стартів спортсменами інших
груп відбуваються в приміщеннях басейну.
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"
від 09 грудня 2020 року № 1236 "Про встановлення карантину та
запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним
поширенням гострої респіраторної хвороби СОVID - 19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV – 2, постанови Головного державного санітарного
лікаря України від 19.11.2020 № 58 "Про затвердження протиепідемічних
заходів під час проведення спортивних змагань на період карантину у зв'язку
з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID - 19)" та згодою управління
фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації.
Усім спортсменам, тренерам і суддям проводиться температурний
скринінг при вході до холу басейну.
Особам, у яких при проведенні скринінгу виявлено температуру тіла
понад 37,2 градуси Цельсія (що не спадає після другого заміру) або ознаки
респіраторних захворювань, відвідування приміщень плавального басейну
заборонено.
На вході до басейну обов'язково оброблення рук спиртовмісними
антисептиками.
Змагання проводяться без глядачів.
Перебування суддів, тренерів, секретаріату, інших організаторів та
учасників змагань в приміщеннях спортивної споруди допускається лише в
масках та з дотриманням дистанції 1,5 м.
Забороняється використання кулерів з водою. У зв'язку з цим, необхідно
мати з собою особисту пляшку з водою (якщо потрібно).
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Не допускається скупчення людей у холі басейну (більше 20 осіб
одночасно).
Розминка перед змаганнями проводиться за умови перебування не більше
6 спортсменів на доріжці одночасно.
Тренери під час розминки можуть знаходитися на бортику басейну,
обов'язково в масках та з дотриманням дистанції 1,5 м.
Під час змагань, для суддівства кожного раунду на бортику плавального
басейну може знаходитися суддівська колегія кількістю не більше 12 осіб.
8. Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів
Система проведення змагань:
Попередні поєдинки в особистих змаганнях проводяться при кількості
більше 5 спортсменів в категорії за олімпійською система до одної поразки.
Фінальні поєдинки в особистих змаганнях в категорії проводяться за
олімпійською система до двох поразок.
Колова система проведення змагань застосовується при кількості
3 – 5 спортсменів у категорії.
Місце команди у командному заліку визначається за більшою сумою очок
особистих результатів двох найкращих спортсменів команди у кожній ваговій
категорії серед жінок та чоловіків сумарно.
У випадках, коли кількість спортсменів команди у будь-якій категорії
перевищує 2 спортсмена, результати тільки двох найкращих спортсменів
входять до командного заліку. Результати інших спортсменів відносяться до
особистого заліку, включно з результатами двох найкращих спортсменів цієї
категорії.
При рівності очок в двох команд і більше командні місця визначаються
з урахуванням наступних показників:
- за більшою кількістю перших, других, третіх і т.д. місць;
- за більшою кількістю виграних поєдинків;
- за більшою сумою набраних очок в поєдинках;
- по більшій сумі виграних очок в раундах;
- по більшій різниці очок в раундах.
Відповідно до зайнятих місць у будь-якій ваговій категорії серед жінок та
спортсмени отримують наступні очки:
Місце 1

2
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4

5

6

7

8

9

10

11

12 13 14 15 16 17 18 19 20

Очки 25 22 20 18 16 15 14 13 12 11
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Змагання проводяться згідно з Таблицею вагових/статевих категорій:
Вікова категорія

Вагова
категорія А

Підгрупа

Вагова категорія В

Особистий та командний залік
Дорослі

жінки

№1
ДЖЛ

до 70 кг

№3
ДЖВ

70 кг і
більше

чоловіки

№2
ДЧЛ

до 80 кг

№4
ДЧВ

80 кг і
більше

Умовні позначення у таблиці:
Ж - жіноча стать; Ч - чоловіча стать, Д - дорослі; А - абсолютна вага;
Л - легка вага (категорія А); В - важка вага (категорія В); (№ 1 - № 4) - умовні
номери груп спортсменів різних команд, що об'єднуються в єдину однакову
групу за статтю та ваговою категоріями на підставі іменних заявок команд.
Спортсмени, які посіли 1, 2, 3 місця в особистому заліку на змаганнях у
кожній ваговій категорії серед спортсменів жіночої та чоловічої статі,
нагороджуються дипломами Федерації відповідних ступенів.
Команда, яка посіла 1 місце у змаганнях нагороджується Кубком
Федерації та дипломом першого ступеня.
Команди, які посіли 2 та 3 місця у змаганнях нагороджуються Кубками
та дипломами Федерації відповідних ступенів.
9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників
Витрати на організацію та проведення змагань здійснюються за рахунок
позабюджетних коштів, залучених Федерацією.
За кошти організацій, що відряджають, здійснюються усі витрати на
участь спортсменів та тренерів у змаганнях: оплата проїзду та добових під час
переїзду учасників, перевезення спортивної техніки та інвентарю до місця
проведення змагання, харчування та проживання.
10. Строки та порядок подання заявок на участь у змаганні
Попередні заявки на участь у змаганнях надсилаються не пізніше, ніж за
10 днів до початку змагань на e-mail: tobak7evgeniy@gmail.com.
Іменні заявки з розподілом учасників за ваговими категоріями та
статевими підгрупами подаються в електронному вигляді без печаток в
оргкомітет змагань для своєчасного формування стартового Протоколу з
поєдинками по усім статевим та ваговим групам не пізніше 23 березня 2021 р.
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Для участі у змаганнях до мандатної комісії в день приїзду подаються:
іменні заявки (заявочні листи) команд, завірені печаткою та підписом
керівництва структурних підрозділів Автономної Республіки Крим, областей,
мм. Києва та Севастополя, лікарем, копія паспорта або свідоцтва про
народження, класифікаційні книжки, страхові поліси, довідки з результатами
експрес-тестування на визначення антигену до вірусу COVID – 19 на
офіційному бланку, завірені печаткою.
До змагань допускаються учасники, які підтвердили в установлений
термін свою участь.
Звіт головного судді змагань, протоколи результатів змагань, заявки
(іменні та командні) надаються протягом 5-ти календарних днів листом
Федерації, у паперовому вигляді, до Мінмолодьспорту за адресою:
вул. Еспланадна, 42, 01601, м. Київ, Україна, або в електронному вигляді
вигляді на e-mail: correspond@msms.gov.ua.
Оперативна інформація з фотографіями про кількість учасників,
кількість регіонів та призові місця учасників надсилаються Федерацією до
Мінмолодьспорту у день закінчення змагань (не пізніше 8:00 у понеділок) на
e-mail: ShalaputaVI.minsport@gmail.com.

Цей регламент є офіційним викликом на змагання.

В. о. заступника директора департаменту
фізичної культури та неолімпійських
видів спорту – начальника відділу
пріоритетних неолімпійських
видів спорту

Андрій РЕБРИНА

