
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ЗМАГАНЬ 

ЗІ СТРИБКІВ У ВОДУ У 2020 р. 

 

 Всеукраїнські змагання зі стрибків у воду проводиться відповідно до 

Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів 

України на 2020 рік, затвердженого наказом Мінмолодьспорту від 27.12.2019 

№ 6171, на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 

2016 р. № 1010 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 

29 лютого 2012 р. № 152 і від 5 серпня 2015 р. № 573" "Про проведення 

експерименту щодо залучення Міністерством молоді та спорту національних 

спортивних федерацій з окремих олімпійських видів спорту до організації і 

проведення спортивних заходів", з урахуванням Договору про проведення 

експерименту щодо залучення Міністерством молоді та спорту України 

національної спортивної федерації до організації і проведення спортивних 

заходів зі стрибків у воду від 24.01.2017 № 5/17/17. 

 

Це положення є офіційним викликом на Всеукраїнські змагання. 

 

1. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ЗАХОДІВ 

 

 Змагання проводяться з метою: 

• популяризації і розвитку стрибків у воду в Україні; 

• підвищення спортивної майстерності стрибунів у воду; 

• визначення найсильніших спортсменів для комплектування збірних 

команд України; 

• перевірки якості навчально-спортивної роботи у фізкультурно-

спортивних організаціях; 

• визначення кращих областей, міст, фізкультурно-спортивних товариств, 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл щодо розвитку стрибків у воду. 
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2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗАХОДІВ 

 

Загальне керівництво підготовкою і проведенням змагань здійснюється 

ГО "Федерація України зі стрибків у воду" (далі – Федерація). Безпосереднє 

проведення змагань покладається на головну суддівську колегію Федерації.  

 

3. КАЛЕНДАР ЗМАГАНЬ 
  

Календар Всеукраїнських змагань щорічно затверджується наказом 

Мінмолодьспорту України. 

 

4. БЕЗПЕКА ТА ПІДГОТОВКА МІСЦЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ 

 

Підготовка спортивних споруд покладається на їх власників згідно з 

Постановою Кабінету Міністрів України "Про порядок підготовки спортивних 

споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових 

спортивних та культурно-видовищних заходів" від 1 грудня 1998 року № 2025. 

Контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпечення безпеки під 

час проведення змагання здійснює робоча комісія, що утворюється з головного 

судді, представників місцевих осередків Федерації та працівників спортивної 

споруди. 

Власник спортивної споруди не менш як за 4 години до початку змагання 

зобов’язаний надати робочій комісії акт про готовність спортивної споруди до 

проведення змагання.  

Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стало причиною 

виникнення надзвичайних обставин під час проведення змагання, тягне за 

собою відповідальність згідно із законодавством України. 

Медичне забезпечення змагання здійснюється відповідно до Положення 

про медичне забезпечення спортивно-масових заходів, затвердженого Наказом 

Міністерства охорони здоров'я України від 27.10.2008 № 614. 

Присутність лікаря на змаганні є обов’язковою умовою його проведення. 

Рішення лікаря змагання, ухвалені ним у межах своєї компетенції, є 

обов’язковими для виконання учасниками змагання. 

Місце проведення змагань має бути обов'язково забезпечено питною 

водою. 

Для забезпечення суддівства в басейні обов'язково встановлюють вишки 

для суддів та розсіювачі води на поверхі басейну. 

 

5. УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ ТА МАТЕРІАЛЬНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСНИКІВ 

 

Витрати на організацію та проведення змагань несе Федерація за 

рахунок асигнувань із загального фонду державного бюджету, передбачених на 

проведення спортивних заходів Федерації відповідно до затвердженого 

кошторису змагань та власних коштів Федерації: 
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плата за послуги басейну, залу сухої підготовки, роздягалень, душових, 

медичного, масажного кабінетів та залу засідань суддівської колегії; 

плата за послуги невідкладної медичної допомоги; 

оплата транспортних послуг; 

плата за послуги з монтажу, демонтажу підвісних конструкцій з 

прапорами; 

матеріальне забезпечення змагань (папір, канцелярські товари тощо); 

оплата поліграфічних та інформаційних послуг; 

витрати на обслуговування оргтехніки; 

придбання лікарських засобів та вироби медичного призначення; 

витрати на нагородження (дипломи, медалі, кубки); 

плата за послуги з експлуатації звукового обладнання; 

витрати, пов'язані з відрядженням суддів офіційно запрошених для 

суддівства (проживання, харчування, проїзд та добові, крім збереження 

заробітної платні). 

Витрати на відрядження українських спортсменів, тренерів, 

представників команд, суддів у складі команд (проживання, харчування, проїзд 

та добові) несуть організації, що відряджають. 
 

6. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ 
 

Допуск команд до змагання здійснюється відповідно до виклику 

Федерації і заявкою, завіреною структурним підрозділом з фізичної культури і 

спорту місцевого органу виконавчої влади. 

Виїзд команд на змагання дозволяється тільки після одержання виклику 

Федерації. 

Попередні заявки на участь команди у змаганні із зазначенням кількісного 

складу команди повинні надійти до представника колегії суддів не пізніше ніж 

за 15 днів до початку змагань. 

У разі не підтвердження участі команди у змаганнях у встановлений 

термін, вона не допускається до змагань. 

Технічна заявка на участь команди у змаганні в електронному вигляді 

заповнюється в програмі DiveRecorder не пізніше ніж за 48 годин до початку 

змагань. 

Про зміни у складі команди тренери або представники команди 

обов’язково повідомляють Представника колегії суддів.  

До мандатної комісії змагань подаються такі документи: 

іменна заявка, затверджена організацією і лікарсько-фізкультурним 

диспансером; 

паспорт (або документ, що його замінює) кожного із спортсменів; 

поліс медичного страхування на кожного із заявлених учасників. 
 

7. РЕГЛАМЕНТ ТА ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 
 

У Всеукраїнських змаганнях беруть участь збірні команди областей та 

м. Києва, а також команди іноземних держав. 
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КУБОК УКРАЇНИ ЗІ СТРИБКІВ У ВОДУ СЕРЕД ВІКОВИХ 

ГРУП"А" ТА "В" 

 

1. Строки і місце проведення заходу 

 

Місце проведення змагань м. Київ вул. маршала Конєва, 8 

Дата початку змагань - 

Дата закінчення змагань - 

03 лютого 2020 р. 

08 лютого 2020 р. 

спортивний комплекс 

"Центр спорту Ліко" 
 

 

2. Учасники заходу 

 

У змаганні беруть участь спортсмени- громадяни України, які входять до 

збірних команд областей, міст, міста Києва та заявлені відповідною 

спортивною організацією. 

Кількісний склад команди не обмежується. 

До змагань допускаються спортсмени, яким у 2020 році виповнюється: 

вікова категорія "А"   16-18 років; 

вікова категорія "В"   14-15 років. 

За окремим допуском головного судді змагань і лікаря, у змаганнях за 

програмою, передбаченою цим Регламентом, можуть брати участь спортсмени 

молодші за віком у разі їх високої фізичної та технічної підготовленості. 

 

3. Характер заходу 

 

Кубок України серед вікових груп "А" та "В" зі стрибків у воду – 

особисто-командні змагання. 

 

4. Програма проведення змагань 

 

Спортсмени  беруть участь у змаганнях: 

індивідуальні стрибки з трамплінів 1м, 3 м та вишки 5 м, 7,5 м, 10 м; 

синхронні стрибки з трампліна 3 м,  вишки 5 м, 7,5 м та 10 м. 

Кількість стрибків та вимоги до них регламентуються правилами 

проведення змагань зі стрибків у воду. 

У кожному з індивідуальних видів програми проводяться попередні 

змагання для всіх заявлених учасників та фінальні змагання, до яких 

допускаються по 8 кращих спортсменів. 

В синхронних видах програми проводяться тільки фінальні змагання. 

У попередніх змаганнях спортсмени виконують стрибки з обмеженням 

та без обмеження коефіцієнту складності, а у фінальних змаганнях – тільки 

стрибки без обмеження коефіцієнту складності, як це регламентується 

правилами проведення змагань зі стрибків у воду. 

В окремих випадках програма змагань може бути змінена одностайним 

рішенням  представників команд. 
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Члени збірної команди зі стрибків у воду виступають за території та 

спортивні товариства, які зазначені у складі збірної команди на 2020 рік, 

затверджених відповідним наказом Мінмолодьспорту. 

Мандатна комісія проводиться в день приїзду 03 лютого 2020 року 

з 10 до 15 години. 

Нарада представників команд спільно з суддівською колегією 

проводиться 03 лютого 2020 року о 15-30. 
 

 

5. Умови визначення першості та нагородження переможців і призерів 

 

Переможці та призери у кожному з видів програми визначаються за 

найкращою сумою балів, здобутих у стрибках з обмеженням коефіцієнту 

складності, виконаних у попередніх змаганнях, та стрибках без обмеження 

коефіцієнту складності, виконаних у фінальних змаганнях. 

Загальнокомандний залік підраховується за таблицею, наведеною нижче: 
 

Місце 1 2 3 4 5 6 7 8 

Очки 100 80 70 60 50 40 30 25 
 

У загальнокомандному заліку очки нараховуються, незалежно від 

кількісного складу команди, спортсменам, які посіли відповідні місця у 

фінальних змаганнях. 

У синхронних номерах програм очки нараховуються кожному із 

спортсменів за зайняте місце без розділення навпіл. 

Спортсмени в кожній віковій групі, які посіли 1-3 місця в індивідуальних 

стрибках та синхронних стрибках (чоловіки, жінки) у кожному номері 

програми нагороджуються медалями і дипломами відповідних ступенів. 

Команди, які посіли 1-3 місця у загальнокомандному заліку, 

нагороджуються кубками та дипломами. 

 

ВІДКРИТИЙ КУБОК УКРАЇНИ ЗІ СТРИБКІВ У ВОДУ 

 

1. Строки і місце проведення заходу 

 

Місце проведення змагань м. Київ вул. маршала Конєва, 8 

Дата початку змагань - 

Дата закінчення змагань - 

12 березня 2020 р. 

17 березня 2020 р. 

спортивний комплекс 

"Центр спорту Ліко" 

 

2. Учасники заходу 

 

У змаганнях можуть брати участь іноземні спортсмени та спортсмени- 

громадяни України, які входять до збірних команд областей, міст, міста Києва 

та заявлені відповідною спортивною організацією. 

Кількісний склад команди не обмежується. 
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До змагань допускаються спортсмени, яким у 2020 році виповнюється  

14 років та старші. 

За окремим допуском головного судді змагань і лікаря, у змаганнях за 

програмою, передбаченою цим Регламентом, можуть брати участь спортсмени 

молодші за віком у разі їх високої фізичної та технічної підготовленості. 

 

3. Характер заходу 

 

Відкритий Кубок України – особисто-командні змагання. 

 

4. Програма проведення змагань 

 

09 – 11 березня 2020 року     приїзд іноземних учасників та тренування, 

12 березня 2020 року             приїзд команд та тренування,  

             командні змагання змішаних пар                     

13 – 17 березня 2020 року     змагання за програмою: 

 

 трамплін 

 

вишка 

індивідуальні стрибки 1м 3м 10м 

синхронні стрибки  3м 10м 

синхронні стрибки МІКСТ  

 

 3м 

 

10м 

 

17 – 18 березня 2020 року             від'їзд іноземних учасників 

 

Кількість стрибків та вимоги до них регламентується правилами 

проведення змагань зі стрибків у воду. 

У кожному з індивідуальних номерів програми проводяться попередні 

змагання для всіх заявлених учасників та фінальні змагання, до яких 

допускаються по 12 кращих спортсменів. 

У синхронних номерах програми с трампліна 3 м та вишки проводяться 

попередні змагання - змагання для всіх заявлених пар та фінальні змагання, до 

яких допускаються по 12  кращих пар за результатами попередніх змагань.. 

У синхронних номерах програми МІКСТ та командних змаганнях 

чоловіків та жінок проводяться тільки фінальні змагання, за результатами 

якого визначаються переможці та призери. 

В окремих випадках програма змагань може бути змінена одностайним 

рішенням представників команд. 

Члени збірної команди зі стрибків у воду виступають за території та 

спортивні товариства, які зазначені у складі збірної команди на 2020 рік, 

затверджених відповідним наказом Мінмолодьспорту. 

Мандатна комісія проводиться 12 березня 2020 року з 13 до 16 години. 

Нарада представників команд спільно з суддівською колегією 

проводиться 12 березня 2020  року о 16-00. 
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5. Умови визначення першості та нагородження переможців і призерів 

 

Переможці та призери в індивідуальних та синхронних номерах програм 

визначаються за найкращою сумою балів, здобутих у фінальних змаганнях. 

Загальнокомандний залік підраховується за таблицею, наведеною нижче: 
 

Місце 1 2 3 4 5 6 7 8 

Очки 100 80 70 60 50 40 30 25 

 

У загальнокомандному заліку очки нараховуються, незалежно від 

кількісного складу команди, спортсменам, які посіли відповідні місця у 

фінальних змаганнях. 

У синхронних номерах програм та змішаних командних змаганнях очки 

нараховуються кожному із спортсменів за зайняте місце без розділення навпіл. 

Спортсмени, які посіли 1-3 місця в індивідуальних стрибках у кожному 

номері програми, синхронних стрибках та командних змаганнях змішаних пар, 

нагороджуються медалями і дипломами відповідних ступенів. 

Команди, які посіли 1-3 місця у загальнокомандному заліку, 

нагороджуються кубками та дипломами. 

 

6. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників 

 

Витрати на проживання та харчування 3 осіб від кожної команди 

іноземної федерації (2 спортсмени та 1 тренер) з 11 по 18 березня 2020 року – 

за рахунок асигнувань із загального фонду державного бюджету, передбачених 

на проведення спортивних заходів Федерації. 

Витрати на проживання решти іноземних учасників за рахунок коштів, 

перерахованих Федерації федераціями країн-учасниць. 

 

 

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ ЗІ СТРИБКІВ У ВОДУ СЕРЕД ВІКОВОЇ 

ГРУПИ "С" 

 

1. Строки і місце проведення заходу 
 

 

Місце проведення змагань  м. Миколаїв просп. Богоявленський 

(Жовтневий), 323 

Дата початку змагань - 

Дата закінчення змагань - 

01 квітня 2020 р. 

05 квітня 2020 р. 

СКПБ "Водолій" 

 
 

2. Учасники заходу 
 

У змаганні беруть участь спортсмени-громадяни України, які входять до 

збірних команд областей, міст, міста Києва та заявлені відповідною 

спортивною організацією. 
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Загальний склад команди необмежений. Від кожної області та м. Києва 

на трамплінах 1м, 3м та вишці допускається по 4 спортсмени, в синхронних 

змаганнях допускаються 2 пари. Від міста Києва дозволяється заявити дві 

команди. 

До змагань допускаються спортсмени, яким у 2020 році виповнюється   

12-13 років.  

За окремим допуском головного судді змагань і лікаря, у змаганнях за 

програмою, передбаченою цим Регламентом, можуть брати участь спортсмени 

молодші за віком у разі їх високої фізичної та технічної підготовленості. 

 

3. Характер заходу 
 

Чемпіонат України зі стрибків у воду серед вікової групи "С"– особисто-

командні змагання. 
 

4. Програма проведення змагань  
 

Спортсмени беруть участь у змаганнях за програмою: 

 трамплін 
 

вишка 

індивідуальні стрибки 1м 3м 5м, 7,5 м 

синхронні стрибки  3м  

змагання в сухому залі проводяться за окремими правилами, затвердженими 

Президією Федерації. 

 Кількість стрибків та вимоги до них регламентується діючими 

правилами проведення змагань зі стрибків у воду. 

У кожному з індивідуальних видів програми проводяться попередні 

змагання для всіх заявлених учасників та фінальні змагання, до яких 

допускаються по 8 кращих спортсменів. 

 В синхронних видах програми проводяться тільки фінальні змагання. 

 У змаганнях спортсмени виконують стрибки з обмеженням та без 

обмеження коефіцієнту складності, як це регламентуються діючими правилами 

проведення змагань зі стрибків у воду. 

В окремих випадках програма змагань може бути змінена одностайним 

рішенням представників команд. 

Члени збірної команди України зі стрибків у воду виступають за 

території та спортивні товариства, які зазначені у складі збірної команди на 

2020 рік, затверджених відповідним наказом Мінмолодьспорту. 

Мандатна комісія проводиться в день приїзду 01 квітня 2020 року                

з 13 до 16 години. 

Нарада представників команд спільно з суддівською колегією 

проводиться 01 квітня 2019 року о 16-30. 
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5. Умови визначення першості та нагородження переможців і призерів 

 

Переможці та призери у кожному з видів програми визначаються за 

сумою балів, здобутих у стрибках з обмеженням коефіцієнту складності, 

виконаних у попередніх змаганнях, та стрибках без обмеження коефіцієнту 

складності, виконаних у фінальних змаганнях з урахуванням результатів 

змагань у сухому залі. 

У разі набрання спортсменами однакової суми балів у змаганнях вони 

посідають однакове місце, але наступне місце не враховується.  

Загальнокомандний залік підраховується за таблицею, наведеною нижче: 
 

 

Місце 1 2 3 4 5 6 7 8 

Очки 100 80 70 60 50 40 30 25 
 

У загальнокомандному заліку очки нараховуються, незалежно від 

кількісного складу команди, спортсменам, які посіли відповідні місця у 

фінальних змаганнях. 

Спортсмени, які посіли 1-3 місця в індивідуальних стрибках у кожному 

виді програми та синхронних стрибках нагороджуються медалями та 

дипломами відповідних ступенів. 

Команди, які посіли 1-3 місця у загальнокомандному заліку, 

нагороджуються дипломами. 

 

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ ЗІ СТРИБКІВ У ВОДУ СЕРЕД МОЛОДІ 

 

1. Строки і місце проведення заходу 

 

Місце проведення змагань  м. Запоріжжя вул. Іванова, 24 

Дата початку змагань - 

Дата закінчення змагань - 

22 квітня 2020 р. 

26 квітня 2020 р. 

Басейн ВАТ "Мотор-

Січ" 
 

2. Учасники заходу 
 

У змаганні беруть участь спортсмени-громадяни України, які входять до 

збірних команд областей, міст, міста Києва та заявлені відповідною 

спортивною організацією. 

Загальний склад команди необмежений. 

До участі у змаганнях допускаються спортсмени, яким у поточному році 

виповнюється 19 - 20 років.  

Спортсмени молодші за віком, можуть брати участь у змаганнях за 

програмою, передбаченою цим Регламентом за окремим допуском лікаря. 
 

3. Характер заходу 
 

Чемпіонат України серед молоді зі стрибків у воду – особисто-командні 

змагання. 
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4. Програма проведення змагань 

 

Спортсмени беруть участь у змаганнях за програмою: 

 трамплін 
 

вишка 

індивідуальні стрибки 1м 3м 10м 

синхронні стрибки  3м 10м 

змагання МІКСТ 3м;  МІКСТ 10м   

Кількість стрибків та вимоги до них регламентується діючими 

правилами проведення змагань зі стрибків у воду. 

У кожному з індивідуальних видів програми проводяться попередні 

змагання для всіх заявлених учасників та фінальні змагання, до яких 

допускаються по 8 кращих спортсменів. 

У кожному з синхронних видів програми проводяться тільки фінальні 

змагання для всіх заявлених учасників. 

Чемпіонат України серед молоді зі стрибків у воду проводиться за 

програмою майстрів спорту України. 

В окремих випадках програма змагань може бути змінена одностайним 

рішенням представників команд. 

Члени штатної збірної команди зі стрибків у воду виступають за 

території та спортивні товариства, які зазначені у складі збірної команди на 

2020 рік, затверджених відповідним наказом Мінмолодьспорту. 

Мандатна комісія проводиться в день приїзду 22 квітня 2020 року                

з 13 до 16 години. 

Тренерська нарада проводиться спільно з суддівською бригадою 

22 квітня 2020 року о 16-30. 

 

5. Умови визначення першості та нагородження переможців і призерів 

 

Переможці та призери в кожному виді програми визначаються за 

найкращою сумою балів, здобутих у фінальних змаганнях. 

У разі набрання спортсменами однакової суми балів у фінальних 

змаганнях вони посідають однакове місце, але наступне місце не враховується.  

Загальнокомандний залік підраховується за таблицею, наведеною нижче: 

 

Місце 1 2 3 4 5 6 7 8 

Очки 100 80 70 60 50 40 30 25 

У загальнокомандному заліку очки нараховуються, незалежно від 

кількісного складу команди, спортсменам, які посіли відповідні місця у 

фінальних змаганнях. 

У синхронних змаганнях очки нараховуються кожному із спортсменів за 

зайняте місце без розділення навпіл. 

Спортсмени, які посіли 1-3 місця в індивідуальних стрибках у кожному 

виді програми та синхронних стрибках нагороджуються медалями та 

дипломами відповідних ступенів. 
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Команди, які посіли 1-3 місця у загальнокомандному заліку, 

нагороджуються кубками та дипломами. 

 

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ ЗІ СТРИБКІВ У ВОДУ СЕРЕД ВІКОВОЇ 

ГРУПИ "Е"  

 

1.  Строки і місце проведення заходу 

 

Місце проведення змагань  м. Харків вул. Динамівська, 5-А,  

 

Дата початку змагань - 

Дата закінчення змагань - 

03 травня 2020 р. 

05 травня 2020 р. 

 

ТЗ МК ДЮСШ                

з водних видів спорту 

ім. Я. Клочкової 

 

2. Учасники заходу 
 

У змаганнях беруть участь спортсмени- громадяни України, які входять до 

збірних команд областей, міст, міста Києва та заявлені відповідною 

спортивною організацією. 

Кількісний склад команди не обмежується. 

До участі у змаганнях допускаються спортсмени, яким у 2020 році 

виповнюється 9 років. За окремим допуском головного судді змагань і лікаря, у 

змаганнях за програмою, передбаченою цим Регламентом, можуть брати 

участь спортсмени молодші за віком у разі їх високої фізичної та технічної 

підготовленості. 
 

3. Характер заходу 
 

Чемпіонат України серед вікової групи "Е" – особисто-командні змагання. 
 

4. Програма проведення змагань  
 

Спортсмени  беруть участь у змаганнях:  

індивідуальні стрибки з трампліну 1м та трампліну або вишки 3м. 

Проводяться тільки фінальні змагання за програмою: 3(три) півоберта з 

трампліну 1м із різних класів та 2 (два) стрибки з трампліну 3м або вишки 3м 

(спад вперед та спад назад). 

змагання в сухому залі проводяться за окремими правилами, 

затвердженими президією Федерації. 

Мандатна комісія проводиться в день приїзду 03 травня 2020 року 

з 13 до 16 години на спортивній базі КЗ МК ДЮСШ з водних видів спорту 

ім. Я. Клочкової. 

Нарада представників команд спільно з суддівською колегією проводиться 

03 травня 2020 року о 16-00. 

В окремих випадках програма змагань може бути змінена одностайним 

рішенням  представників команд. 
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5. Умови визначення першості та нагородження переможців і призерів 

 

Переможці та призери змагань у кожному з видів програми визначаються 

за найкращою сумою балів, здобутих у 5 стрибках з урахуванням результатів 

змагань у сухому залі. 

У разі набрання спортсменами однакової суми балів у змаганнях вони 

посідають однакове місце, але наступне місце не враховується.  

Загальнокомандний залік підраховується за таблицею, наведеною нижче: 
 

Місце 1 2 3 4 5 6 7 8 

Очки 100 80 70 60 50 40 30 25 
 

У загальнокомандному заліку очки нараховуються, незалежно від 

кількісного складу команди, спортсменам, які посіли відповідні місця у 

фінальних змаганнях. 

Спортсмени, які посіли 1-3 місця в індивідуальних стрибках у кожному 

виді програми, нагороджуються медалями та дипломами відповідних ступенів. 

 Команди, які посіли 1-3 місця у загальнокомандному заліку, 

нагороджуються дипломами. 

 
 

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ ЗІ СТРИБКІВ У ВОДУ СЕРЕД ВІКОВИХ ГРУП 

"А" ТА "В" 

 

1. Строки і місце проведення заходу 

 

Місце проведення змагань м. Київ вул. маршала Конєва, 8 

Дата початку змагань - 

Дата закінчення змагань - 

07 травня 2020 р. 

12 травня 2020 р. 

спортивний комплекс 

"Центр спорту Ліко" 

   

2. Учасники заходу 

 

У змаганні беруть участь спортсмени- громадяни України, які входять до 

збірних команд областей, міст, міста Києва та заявлені відповідною 

спортивною організацією. 

Кількісний склад команди не обмежується. 

До змагань допускаються спортсмени, яким у 2020 році виповнюється: 

вікова категорія "А"   16-18 років; 

вікова категорія "В"   14-15 років. 

За окремим допуском головного судді змагань і лікаря, у змаганнях за 

програмою, передбаченою цим Регламентом, можуть брати участь спортсмени 

молодші за віком у разі їх високої фізичної та технічної підготовленості. 
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3. Характер заходу 
 

Чемпіонат України серед вікових груп "А" та "В" зі стрибків у воду – 

особисто-командні змагання. 

 

4. Програма проведення змагань 

 

07 травня 2020 року            приїзд команд та тренування,  

           

07 – 12 травня 2020 року     змагання за програмою: 

 

 трамплін 

 

вишка 

індивідуальні стрибки 1м 3м 5 м, 7,5 м, 10 м 

синхронні стрибки  3м 5 м, 7,5 м, 10 м 

 

Кількість стрибків та вимоги до них регламентуються правилами 

проведення змагань зі стрибків у воду. 

У кожному з індивідуальних видів програми проводяться попередні 

змагання для всіх заявлених учасників та фінальні змагання, до яких 

допускаються по 8 кращих спортсменів. 

В синхронних видах програми проводяться тільки фінальні змагання. 

У попередніх змаганнях спортсмени виконують стрибки з обмеженням 

та без обмеження коефіцієнту складності, а у фінальних змаганнях – тільки 

стрибки без обмеження коефіцієнту складності, як це регламентується 

правилами проведення змагань зі стрибків у воду. 

В окремих випадках програма змагань може бути змінена одностайним 

рішенням  представників команд. 

Члени збірної команди зі стрибків у воду виступають за території та 

спортивні товариства, які зазначені у складі збірної команди на 2020 рік, 

затверджених відповідним наказом Мінмолодьспорту. 

Мандатна комісія проводиться в день приїзду 07 травня 2020 року 

з 10 до 15 години. 

Нарада представників команд спільно з суддівською колегією 

проводиться 07 травня 2020 року о 15-30. 
 

5. Умови визначення першості та нагородження переможців і призерів 
 

Переможці та призери у кожному з видів програми визначаються за 

найкращою сумою балів, здобутих у стрибках з обмеженням коефіцієнту 

складності, виконаних у попередніх змаганнях, та стрибках без обмеження 

коефіцієнту складності, виконаних у фінальних змаганнях. 

Загальнокомандний залік підраховується за таблицею, наведеною нижче: 
 

Місце 1 2 3 4 5 6 7 8 

Очки 100 80 70 60 50 40 30 25 
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У загальнокомандному заліку очки нараховуються, незалежно від 

кількісного складу команди, спортсменам, які посіли відповідні місця у 

фінальних змаганнях. 

У синхронних номерах програм очки нараховуються кожному із 

спортсменів за зайняте місце без розділення навпіл. 

Спортсмени в кожній віковій групі, які посіли 1-3 місця в індивідуальних 

стрибках та синхронних стрибках (чоловіки, жінки) у кожному номері 

програми нагороджуються медалями і дипломами відповідних ступенів. 

Команди, які посіли 1-3 місця у загальнокомандному заліку, 

нагороджуються дипломами. 

 

ОСОБИСТИЙ ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ ЗІ СТРИБКІВ У ВОДУ 

 

1. Строки і місце проведення заходу 

 

Місце проведення змагань м. Київ вул. маршала Конєва, 8 

Дата початку змагань - 

Дата закінчення змагань - 

13 червня 2020 р. 

18 червня 2020 р. 

спортивний комплекс 

"Центр спорту Ліко" 

 

2. Учасники заходу 

 

У змаганні беруть участь спортсмени-громадяни України, які входять до 

збірних команд областей, міст, міста Києва і заявлені відповідною спортивною 

організацією. 

Кількісний склад команди не обмежується. 

До змагань допускаються спортсмени, яким у 2020 році виповнюється  

14 років та старші. 

За окремим допуском головного судді змагань і лікаря, у змаганнях за 

програмою, передбаченою цим Регламентом, можуть брати участь спортсмени 

молодші за віком у разі їх високої фізичної та технічної підготовленості. 

 

3. Характер заходу 

 

Особистий чемпіонат України – особисті змагання. 

 

4. Програма проведення змагань 

 

У змаганнях беруть участь спортсмени (чоловіки, жінки) за програмою: 

 трамплін 
 

вишка 

індивідуальні стрибки 1м 3м 10м 

синхронні стрибки  3м 10м 

змагання МІКСТ  3м та 10м 

синхронні стрибки змішаних пар  3м 10м 
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Кількість стрибків та вимоги до них регламентується правилами 

проведення змагань зі стрибків у воду. 

У кожному з індивідуальних номерів програми з трампліну 3 м та вишки 

проводяться попередні змагання - змагання для всіх заявлених учасників, 

півфінальні змагання – допускається по 12 кращих спортсменів за 

результатами попередніх змагань та фінальні змагання, до яких допускаються 

по 8 кращих спортсменів за результатами півфінальних змагань. У стрибках з 

трампліну 1 м проводяться попередні змагання - змагання для всіх заявлених 

учасників та фінальні змагання, до яких допускаються по 8 кращих 

спортсменів за результатами попередніх змагань. 

У синхронних номерах програми с трампліна 3 м та вишки проводяться 

попередні змагання - змагання для всіх заявлених пар та фінальні змагання, до 

яких допускаються по 8 кращих пар за результатами попередніх змагань.. 

У синхронних номерах програми МІКСТ та командних змаганнях 

чоловіків та жінок проводяться тільки фінальні змагання, за результатами 

якого визначаються переможці та призери. 

В окремих випадках програма змагань може бути змінена одностайним 

рішенням представників команд. 

Члени збірної команди зі стрибків у воду виступають за території та 

спортивні товариства, які зазначені у складі збірної команди на 2020 рік, 

затверджених відповідним наказом Мінмолодьспорту. 

Мандатна комісія проводиться 13 червня 2020 року з 13 до 15 години. 

Нарада представників команд спільно з суддівською колегією 

проводиться 13 червня 2020 року о 15-00. 
 

5. Умови визначення першості та нагородження переможців і призерів 
 

Переможці та призери в індивідуальних та синхронних номерах програм 

визначаються за найкращою сумою балів, здобутих у фінальних змаганнях. 

У синхронних номерах програм та змаганнях МІКСТ очки 

нараховуються кожному із спортсменів за зайняте місце без розділення навпіл. 

Спортсмени, які посіли 1-3 місця в індивідуальних стрибках у кожному 

номері програми, синхронних стрибках змаганнях МІКСТ, нагороджуються 

медалями і дипломами відповідних ступенів. 

 

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ ЗІ СТРИБКІВ У ВОДУ СЕРЕД ВІКОВОЇ 

ГРУПИ "D" 
 

1. Строки і місце проведення заходу 
 

Місце проведення змагань  м. Львів вул. Клепарівська, 39- а 

Дата початку змагань - 

Дата закінчення змагань - 

22 червня 2020 р. 

26 червня 2020 р. 

навчально-спортивна база 

літніх видів спорту 

Міністерства оборони України  

(басейн СКА) 
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2. Учасники заходу 
 

У змаганні беруть участь спортсмени – громадяни України, які входять 

до складу збірних команд областей, міст, міста Києва та заявлені відповідною 

спортивною організацією. 

Загальний склад команди необмежений. Від кожної області та м. Києва 

на трамплінах 1м, 3м та вишці допускається по 4 спортсмени. Від міста Києва 

дозволяється заявити дві команди. 

До змагань допускаються спортсмени, яким у 2020 році виповнюється   

10-11 років. За окремим допуском головного судді змагань і лікаря, у змаганнях 

за програмою, передбаченою цим Регламентом, можуть брати участь 

спортсмени молодші за віком 
 

3. Характер заходу 
 

Чемпіонат України серед вікової групи "D" – особисто-командні 

змагання. 
 

4.  Програма проведення змагань  
 

Спортсмени  беруть участь у змаганнях: 

трампліни 1м і 3м: 6 стрибків, 5 стрибків не менш ніж із п'яти різних 

класів, загальна сума коефіцієнтів складності яких не перевищує 9,0 балів для 

трампліна 1 м та 9,5 балів – для трампліна 3 м, та 1 стрибок без обмеження 

коефіцієнта складності. 

вишка 5 м: 5 стрибків із різних класів, з яких 4 стрибки, загальна сума 

коефіцієнтів складності яких не перевищує 7,6 балів та 1 стрибок без 

обмеження коефіцієнта складності. 

Змагання в сухому залі проводяться за окремими правилами, 

затвердженими президією Федерації. 

Мандатна комісія проводиться в день приїзду 22 червня 2020 року  

з 13-00 до 16-00 години. 

Нарада представників команд спільно з суддівською колегією 

проводиться 22 червня 2020 року о 16-00. 

В окремих випадках програма змагань може бути змінена одностайним 

рішенням  представників команд. 

5. Умови визначення першості та нагородження переможців  і призерів  
 

Переможці та призери змагань вікової категорії "D" у кожному з видів 

програми визначаються за найкращою сумою балів, здобутих у 6 стрибках 

(на трампліні 1 м та 3 м) та 5 стрибках (на вишці) з урахуванням 

результатів змагань у сухому залі. 

У разі набрання спортсменами однакової суми балів у змаганнях вони 

посідають однакове місце, але наступне місце не враховується.  

Загальнокомандний залік підраховується за таблицею, наведеною нижче: 
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Місце 1 2 3 4 5 6 7 8 

Очки 100 80 70 60 50 40 30 25 
 

У загальнокомандному заліку очки нараховуються, незалежно від 

кількісного складу команди, спортсменам, які посіли відповідні місця у 

фінальних змаганнях. 

Спортсмени, які посіли 1-3 місця в індивідуальних стрибках у кожному 

виді програми нагороджуються медалями та дипломами відповідних ступенів. 

Команди, які посіли 1-3 місця у загальнокомандному заліку, 

нагороджуються кубками та дипломами. 

 

 

МІЖНАРОДНИЙ ТУРНІР ЗІ СТРИБКІВ У ВОДУ СЕРЕД ВІКОВИХ 

ГРУП "А", "В", "С, "Д" 

 

1. Строки і місце проведення заходу 

 

Місце проведення змагань м. Київ вул. маршала Конєва, 8 

Дата початку змагань - 

Дата закінчення змагань - 

19 жовтня 2020 р. 

24 жовтня 2020 р. 

спортивний комплекс 

"Центр спорту ЛІКО" 

 

2. Учасники заходу 

 

У змаганні беруть участь іноземні спортсмени та спортсмени-громадяни 

України, які входять до збірних команд областей, міста Києва і заявлені 

відповідною спортивною організацією. 

Кількісний склад спортсменів для іноземних команд не обмежується. 

Квота спортсменів від обласних організацій складає по 2 (два) 
спортсмена у кожній віковій категорії в індивідуальних номерах 
програми, від Liko Diving School – по 4 (чотири) спортсмени у кожній 
віковій категорії в індивідуальних номерах програми, в синхронних 
номерах програми кількість учасників необмежена. 

У разі збільшення квоти спортсменів від обласних організацій за 
участь додатково заявленого спортсмена у кожному індивідуальному 
номері програми та синхронних номерах програми стартовий внесок 
складає по 100 грн.  

До змагань допускаються спортсмени: 

вікова категорія "А"   юнаки та дівчата 2002-2004 р. н.; 

вікова категорія "В"   юнаки та дівчата 2005-2006 р. н.; 

вікова категорія "С"   юнаки та дівчата 2007-2008 р. н.; 

вікова категорія "Д"   юнаки та дівчата 2009 р. н. та молодші; 

За окремим допуском головного судді змагань і лікаря, у змаганнях за 

програмою, передбаченою цим Регламентом, можуть брати участь спортсмени 

молодші за віком у разі їх високої фізичної та технічної підготовленості. 
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3. Характер заходу 

 

Міжнародний турнір серед вікових груп "А", "В", "С, "Д" –  

особисто-командні змагання. 

 

4. Програма проведення змагань 

 

18 жовтня 2020 року             приїзд іноземних команд та тренування 

19 жовтня 2020 року приїзд команд від обласних організацій та 

тренування, технічне засідання                                                              

19 – 24 жовтня 2020 року     змагання за програмою: 
 

Програма Індивідуальні номери  Синхронні номери 

трамплін вишка трамплін вишка 

Вікова група "А" 1 м 3 м 5 м; 7,5 м; 10 м 3 м 5 м; 7,5 м; 10 м 

Вікова група "В" 1 м 3 м 5 м; 7,5 м; 10 м 3 м 5 м; 7,5 м; 10 м 

Вікова група "С" 1 м 3 м 5 м; 7,5 м 3 м 5 м; 7,5 м; 10 м 

Вікова група "Д" 1 м 3 м 5 м;7,5 м 3 м 5 м;7,5 м; 10 м 
 

24 жовтня 2020 року  від'їзд команд від обласних організацій. 

25 жовтня 2020 року   від'їзд іноземних команд. 

 

 Спортсмени серед вікових груп  "А", "В" та "С" змагаються за 

програмою, затвердженою FINA. 

 Юнаки та дівчата вікової групи "Д" в індивідуальних номерах 

програми виконують 5 (п'ять) стрибків з різних класів без обмеження 

коєфіцієнта складності. 

 Спортсмени усіх вікових груп у синхронних номерах програми з 

трампліна 3 м та вишки виконують 5 (п'ять) стрибків, з яких: 

 2 (два) стрибка з коефіцієнтом складності – 2,0 б.; 

 3 (три) стрибка – без обмеження коефіцієнта складності. 

У кожному з індивідуальних номерів програми, для кожної вікової групи, 

та у синхронних номерах програми проводяться тільки фінальні змагання, за 

результатами яких визначаються переможці та призери. 

В окремих випадках програма змагань може бути змінена одностайним 

рішенням представників команд. 

Члени збірної команди зі стрибків у воду виступають за території, які 

зазначені у складі збірної команди на 2020 рік, затверджених відповідним 

наказом Мінмолодьспорту. 

Мандатна комісія проводиться 19 жовтня 2020 року з 15 до 18 години. 

Нарада представників команд спільно з суддівською колегією 

проводиться 19 жовтня 2020 року о 18-00. 
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5. Умови визначення першості та нагородження переможців і призерів 

 

Переможці та призери в індивідуальних та синхронних номерах програм 

визначаються за найкращою сумою балів, здобутих у фінальних змаганнях. 

Загальнокомандний залік підраховується за таблицею, наведеною нижче: 
 

Місце 1 2 3 4 5 6 7 8 

Очки 100 80 70 60 50 40 30 25 
 

У загальнокомандному заліку очки нараховуються, незалежно від 

кількісного складу команди, спортсменам, які посіли відповідні місця у 

фінальних змаганнях. 

У синхронних номерах програм очки нараховуються кожному із 

спортсменів за зайняте місце без розділення навпіл. 

Спортсмени, які посіли І-ІІІ місця в індивідуальних та синхронних 

номерах програми в кожній віковій групі, нагороджуються дипломами 

відповідних ступенів, медалями і цінними подарунками. 

Команда, які посіла I місце у загальнокомандному заліку, 

нагороджується кубком та дипломом, ІІ – ІІІ місця – дипломами відповідних 

ступенів.  

 

6. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників 

 

Витрати на проживання та харчування 3 осіб від кожної іноземної 

федерації (2 спортсмени та 1 тренер) з 18 по 25 жовтня 2020 року – за рахунок 

асигнувань із загального фонду державного бюджету, передбачених на 

проведення спортивних заходів Федерації. 

Придбання цінних подарунків для призерів та переможців змагань –  

за рахунок спонсорів. 

Витрати на участь іноземних команд несуть національні федерації країн-

учасниць. 

 

КОМАНДНИЙ ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ ЗІ СТРИБКІВ У ВОДУ 

 

1. Строки і місце проведення заходу 

 

Місце проведення змагань м. Київ вул. маршала Конєва, 8 

Дата початку змагань - 

Дата закінчення змагань - 

14 грудня 2020 р. 

19 грудня 2020 р. 

спортивний комплекс 

"Центр спорту Ліко" 

 

2. Учасники заходу 

 

У змаганні беруть участь спортсмени-громадяни України, які входять до 

збірних команд областей, міста Києва і заявлені відповідною спортивною 

організацією. 
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Кількісний склад команди не обмежується. 

До змагань допускаються спортсмени, яким у 2020 році виповнюється  

14 років та старші. 

За окремим допуском головного судді змагань і лікаря, у змаганнях за 

програмою, передбаченою цим Регламентом, можуть брати участь спортсмени 

молодші за віком у разі їх високої фізичної та технічної підготовленості. 

 

3. Характер заходу 

 

Командний чемпіонат України – командні змагання. 

 

4. Програма проведення змагань 

 

У змаганнях беруть участь спортсмени (чоловіки, жінки) за програмою: 
 

 трамплін 
 

вишка 

індивідуальні стрибки 1м 3м 5, 7,5, 10м 

синхронні стрибки  3м 5, 7,5, 10м 

змагання МІКСТ  3м та 10м 

синхронні стрибки змішаних пар  3м 10м 

Кількість стрибків та вимоги до них регламентується правилами 

проведення змагань зі стрибків у воду. 

У кожному з індивідуальних номерів програми з трампліну 3 м та вишки 

проводяться попередні змагання - змагання для всіх заявлених учасників та 

фінальні змагання, до яких допускаються по 8 кращих спортсменів за 

результатами попередніх змагань.  

У стрибках з  трампліну 1 м проводяться попередні змагання - змагання 

для всіх заявлених учасників та фінальні змагання, до яких допускаються по 6 

кращих спортсменів за результатами попередніх змагань. 

У синхронних номерах програми з трампліну 3 м та вишки, а також 

змаганнях змішаних пар з трампліну 3 м і вишки та МІКСТ проводяться тільки 

фінальні змагання, за результатами яких визначаються переможці та призери. 

 

В окремих випадках програма змагань може бути змінена одностайним 

рішенням представників команд. 

Члени збірної команди зі стрибків у воду виступають за території та 

спортивні товариства, які зазначені у складі збірної команди на 2020 рік, 

затверджених відповідним наказом Мінмолодьспорту. 

Мандатна комісія проводиться 14 грудня 2020 року з 13 до 16 години. 

Нарада представників команд спільно з суддівською колегією 

проводиться 14 грудня 2020 року о 16-30. 
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5. Умови визначення першості та нагородження переможців і призерів 

 

Переможці та призери в індивідуальних та синхронних номерах програм 

визначаються за найкращою сумою балів, здобутих у фінальних змаганнях. 

Загальнокомандний залік підраховується за таблицею, наведеною нижче: 
 

Місце 1 2 3 4 5 6 7 8 

Очки 100 80 70 60 50 40 30 25 
 

У загальнокомандному заліку очки нараховуються, незалежно від 

кількісного складу команди, спортсменам, які посіли відповідні місця у 

фінальних змаганнях. 

У синхронних номерах програм та змаганнях МІКСТ очки 

нараховуються кожному із спортсменів за зайняте місце без розділення навпіл. 

Спортсмени, які посіли 1-3 місця в індивідуальних стрибках у кожному 

номері програми, синхронних стрибках змаганнях МІКСТ, нагороджуються 

медалями і дипломами відповідних ступенів. 

Команди, які посіли 1-3 місця у загальнокомандному заліку, 

нагороджуються кубками та дипломами. 
 

 

      В окремих випадках регламент змагань може бути змінено за рішенням  

представників команд з метою моделювання програми проведення 

всеукраїнських змагань як міжнародних. 
 
 
 

Старший тренер штатної команди національної збірної 

команди України зі стрибків у воду 

 

 
 

 

М. М. Соломонюк 
 


