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1. Цілі і завдання:
• популяризація веслування на байдарках і каное у Львівській області
• визначення стану розвитку веслування у спортивних організаціях Львівської 

області 
• подальше заохочення дітей, юнацтва, молоді та ветеранів до регулярних занять 

спортом
• проведення цільової роботи по відбору та підготовці  спортсменів  до складу 

збірної команди Львівщини для участі в офіційних всеукраїнських змаганнях
• підведення підсумків роботи спортивних організацій. 

ГОЛОВНІ ВСЕУКРАЇНСЬКІ ЗМАГАННЯ 20  14   РОКУ  
25-27.02 Контрольні зональні змагання з ЗФП та СФП         Західна зона - м. Бурштин

Південна зона - м. Херсон
23-27.03 Всеукраїнські змагання "Весняний приз" Херсон
23- 27. 04 Кубок України пам’яті олімпійської чемпіонки 

Ю.Рябчинської . Дніпропетровськ
19.05 - 25.05 Чемпіонат України серед юніорів 1996-1997 рр. н. Дніпропетровськ

та молоді до 23 років
06 – 11.06 Чемпіонат України Дніпропетровськ
24 - 29.06 Відкритий чемпіонат України Ковель

серед юнаків та дівчат  1998-1999рр.н. та 2000-2001рр.н
11 – 13.07 Всеукраїнські територіальні змагання  "Стрімкі човни" пам’яті  Добротвір

заслуженого працівника фізичної культури Ю.С. Бурмака
11-13.07 Відкритий чемпіонат ЦР ФСТ "Україна" Комсомольськ
18 - 20.07 Чемпіонат України з марафону Вінниця

Чемпіонат СК МОНУ серед студентів
31.07 - 03.08 Чемпіонат України серед закладів фізичної культури і спорту

Дніпропетровськ
19-22.08 Командний чемпіонат України серед областей Дніпропетровськ
04.06.09 Відкриті Всеукраїнські героїко-патріотичні змагання Київ

дітей, інвалідів та ветеранів «Пам’ять», присвячених 
воїнам-спортсменам, які загинули під час Великої Вітчизняної 
війни і війни в Афганістані 

11 – 14.09 КУБОК ФЕДЕРАЦІЇ Львів
25 – 27.11 Всеукраїнські контрольні зональні змагання з           Західна зона - м. Бурштин

ЗФП та СФП Південна зона - м. Херсон
 

ГОЛОВНІ МІЖНАРОДНІ ЗМАГАННЯ 2013 РОКУ

02.04.05 1 етап Кубка світу Мілан (Італія)
16 - 18.05 2 етап Кубка світу Рачиця (Чехія)
23 - 25.05 3 етап Кубка світу Сегед (Угорщина)
26 - 29.06 Чемпіонат Європи серед юніорів та 

молоді до 23 років Мантес-Ен-Ювелінес (Франція)
11 - 13.07 Чемпіонат Європи Бранденбург (Німеччина)
24 - 27.07 Чемпіонат світу серед  юніорів та 

молоді до 23 років Сегед (Угорщина)
06.10.08 Чемпіонат світу Москва (Росія)
15 - 17.08 Чемпіонат світу серед студентів Мінск (Белорусія)
16 – 28.08 II літні юнацькі Олімпійські ігри Китай
26 - 28.09 Чемпіонат світу з марафону Оклахома Сіті (США)



2. Місце і термін проведення змагань

дата 
проведення назва змагань

місце 
проведення

1 29 березня Відкриті змагання “Відкритий старт”
Добротвір  / 

Наварія

2 11-12 квітня Кубок області "Відкриття сезону" Наварія

3 2 - 3 травня
Чемпіонат області серед юніорів та 
молоді до 23 років Наварія

4 16 - 17 травня Відкрита першість Львівського УФК Наварія
5 22 - 23 травня Чемпіонат ЛОО ФСТ Україна Добротвір
6 30 - 31 травня Чемпіонат області Добротвір

7 6 - 7 червня
Чемпіонат області серед юнаків та дівчат 
 1997-1998, 1999-2000 р.н. Наварія

8 13 - 14 червня
Відкрита першість Пустомитівського р-
ну Наварія

9 4 — 5 липня

Відкрита першість СДЮШОР 
“Веслярик” присвячена пам”яті ЗТУ 
Карбівник Г.З. Наварія

10 11 - 13 липня Територіальні змагання "Стрімкі човни" Добротвір
11 18 - 19 липня Відкрита першість ДЮСШ-3 Наварія

12 01 - 02 серпня

Відкрита першість СДЮШОР 
"Веслярик" та м.Пустомити, присвячена 
пам”яті МСМК С. Дмитріва Наварія

13 22 - 23 серпня Відкритий Кубок ФСТ Україна Добротвір

14 30 - 31 вересня
Відкрита Х-та регата ветеранів 
веслування Наварія

15 11 - 14 вересня
ХІІІ-та відкрита Львівська регата, 
"Кубок Федерацї” Наварія

16 19 - 21 вересня
Відкрита першість СДЮШОР-1 
присвячена пам"яті ЗТУ  Б.Д.Мороза Наварія

17 03 - 04 жовтня
Відкрита першість Львівської ШВСМ 
"Кубок Львівщини" Наварія

18 10 жовтня Марафон "Наварія 2013" Наварія

19 11 жовтня
Кубок Федерації веслування на 
байдарках та каное Львівщини Наварія

20
7 — 8 

листопада
Відкрита осіння регата 
Пустомитівського р-ну “Осінь-2014” Наварія

3.  Організація та проведення змагань
Загальне керівництво, підготовку і проведення змагань здійснює Управління з питань 
фізичної культури та спорту ЛОДА спільно з Федерацією веслування на байдарках та 
каное  Львівщини.  Безпосереднє  проведення  змагань  покладається  на  суддівську 
бригаду,  затверджену колегією суддів Федерації  веслування на байдарках та каное 
Львівщини  та  Управління  з  питань  фізичної  культури  та  спорту  ЛОДА. 
Відповідальність  за  підготовку  місць  змагань,  мешкання,  харчування,  медичне 
обслуговування та безпеку учасників змагань покладається на Управління з питань 
фізичної  культури  і  спорту  ЛОДА.  Змагання  проводяться  згідно  з  чинними 
Правилами  проведення  змагань  з  веслування  на  байдарках  і  каное   України, 
затвердженим  Міністерством  України  у  справах  сім’ї,  молоді  та  спорту  від 
11.02.2011року.



4.  Учасники змагань, заявки, допуск
Календар  основних  змагань  є  обов’язковим  для  всіх  членів  основного  складу, 
кандидатів та резерву збірної команди Львівської області.
До участі у змаганнях допускаються спортсмени, заявлені відповідною спортивною 
організацією. 
Проведення мандатної комісії з 14 до 16 години в день приїзду, жеребкування о 16.00.
Технічні заявки та записи подаються у надрукованому вигляді. 
Інші варіанти не розглядаються!

Обов’язково необхідно подати до мандатної комісії:
• Заявки за встановленою формою (додатки 1, 2)
• Відомість про проходження інструктажу з техніки безпеки за встановленою 

формою (додаток 3)
До участі  у змаганнях допускаються збірні екіпажі,  складені  зі  спортсменів різних 
спортивних організацій (крім комплексних змагань).
Забороняється реклама тютюнових та горілчаних виробів згідно з правилами ІCF. 
На всі змагання серед юнаків та дівчат 1999 р.н. та молодших учасники допускаються 
тільки у рятувальних жилетах.

5. Умови визначення переможців, 
система заліку та нагородження

Очки  в  загальнокомандному  заліку  нараховуються  кожному  спортсмену  згідно  з 
таблицею. Якщо   у  змаганнях   беруть  участь  збірні   екіпажі,  то  організаціям 
нараховується відповідна кількість очок за кожного члена екіпажу згідно з таблицею 
правил змагань.

Спортсмени, які вибороли 1-3 місця, можуть нагороджуватися:
• на Кубку області - дипломами відповідного ступеня 
• на чемпіонатах області – медалями, дипломами відповідного ступеня, цінними 

подарунками
• на відкритій Львівській регаті – кубками, медалями, дипломами відповідного 

ступеня, цінними подарунками
Тренери, які підготували переможців чемпіонату області на олімпійських дистанціях, 
можуть  нагороджуватися  дипломами Федерації  веслування  на  байдарках  та  каное 
Львівщини.
Команди-переможці  і  призери  можуть  нагороджуватись  дипломами,  вимпелами. 
Команда-переможець Кубка Федерації нагороджується перехідним кубком.

 6.  Умови прийому та витрати організацій
За  кошти  Управління  з  питань  фізичної  культури  та  спорту  ЛОДА  утримується 
суддівська  колегія  усіх  офіційних  обласних  змагань.  За  кошти  організацій,  що 
відряджають,  здійснюється  оплата  проїзду  та  добових під  час  переїзду  учасників. 
Витрати, пов’язані з харчуванням, розміщенням, проїздом спортсменів та тренерів на 
обласні змагання несуть організації, що відряджають.

7. Програма проведення змагань.
Чемпіонати  та  Кубки  області  (у  всіх  вікових  групах)  проходять  відповідно  до 
Положення проведення змагань.

8. Підведення щорічних підсумків роботи.
За  результатами  участі  львівських  спортсменів  у  міжнародних,  всеукраїнських  та 
обласних змаганнях у 2013 році, підготовки МСУ та МСУМК Управління молоді та 
спорту  ЛОДА  підводить  підсумки  роботи  по  розвитку  веслування  у  Львівській 
області  серед  спортивних  товариств  і  відомств.  Підсумки  підводяться  по  таблиці 
оцінки  роботи  фізкультурно-спортивних  організацій,  та  визначення  рейтингу 
тренерів та спортсменів України, відповідно до положення Міністерства України у 
справах молоді та спорту від 07.07.2005 року за №1122.



9. Змагання
1. Кубок області «Відкриття сезону»                   11  -12. 04. 2014р.              оз. Наварія  
Відбір кандидатів до складу збірної команди області (дорослих та юніорів) для участі 
в Кубку України пам"яті олімпійської чемпіонки Ю. Рябчинської.
Змагання особисті. До участі у змаганнях допускаються дорослі (чоловіки та жінки), 
юніори 1995 - 1996 р.н., юнаки та дівчата 1997-1998р.н. за заявками спортивних 
товариств, шкіл.

ПРОГРАМА   ЗМАГАНЬ:
Чоловіки:   К-1,С-1 200 м 500 м  1000 м 5000м
Жінки:    К-1 200 м 500 м  1000 м 5000м
Юніори 1996-1997р.н. К-1,С-1 200 м 500 м  1000 м 5000м
Юніорки 1996-1997р.н. К-1     200 м 500 м  1000 м 5000м
Юнаки 1998-1999 р.н. К-1 С-1       500 м  1000 м  5000м 
Дівчата 1998-1999 р.н. К-1 С-1 500 м  1000 м  3000м

Система відбору кандидатів до складу збірної команди області:
Переможці в одиночках виступають в даному класі на Кубку України, спортсмени, 
котрі  зайняли  2-6  місце  відбираються  до  складу  збірної  команди  області  через 
контрольні старти. Якщо спортсмен за поважних причин не зміг прийняти участь в 
обласних змаганнях, він може бути допущений до контролю рішенням тренерської 
ради після відкритого голосування. Контрольні старти проводяться не пізніше, як за 
тиждень  до  виїзду  на  всеукраїнські  змагання.  Якщо  за  тих  чи  інших  причин, 
спортсмен не зможе приймати участь у всеукраїнських змаганнях, його може бути 
замінено іншим учасником, що зайняв слідуюче за шостим місце.

2. Чемпіонат області серед юніорів 
та молоді до 23 років                                                    2-3.05.2014р                   оз.Наварія        
Змагання особисті. До участі допускаються юніори 1996-1997 р.н. та молодь до 23 
років за заявками спортивних шкіл, товариств, клубів.

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ:
Юніори, юніорки 
1996-1997 р.н

К-1, С-1, К-2, С-2, 200м. 500 м. 1000 м.

Юніорки 1996-1997р.н С-1, С-2 200м. 500м.
Молодь до 23 років К-1, К-1 ж, С-1, К-2, К-2 

ж, С-2 
200м. 500 м. 1000 м.

Система відбору кандидатів до складу збірної команди області:
Переможець чемпіонату області в одиночці виступає в даному класі на Чемпіонаті 
України,  спортсмени,  котрі  зайняли  2-6  місце  в  одиночках  та  1-2  в  двійках 
відбираються  до  складу  збірної  команди  області  через  контрольні  старти.  Якщо 
спортсмен за поважних причин не зміг прийняти участь в обласних змаганнях, він 
може  бути  допущений  до  контролю  рішенням  тренерської  ради  після  відкритого 
голосування. Контрольні старти проводяться не пізніше, як за тиждень до виїзду на 
всеукраїнські змагання. Якщо за тих чи інших причин, спортсмен не зможе приймати 
участь у всеукраїнських змаганнях, його може бути замінено іншим учасником, що 
зайняв слідуюче за шостим місце.

3.  Відкрита першість Львівського УФК                16 - 17. 05. 2014р         оз. Наварія  
За окремим положенням.

4. Чемпіонат ЛОО ФСТ Україна                            22 — 23.05.2014р         смт.Добротвір  
За окремими положенням.



5. Чемпіонат області                                              30-31. 05. 2014р                 оз. Наварія  
Головний відбір кандидатів в збірну команду області для участі в Чемпіонаті України 
в Дніпропетровську.
Змагання  особисті.  До  участі  у  змаганнях  допускаються  спортсмени  за  заявками 
спортивних шкіл, ФСТ, клубів.
ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ:

Чоловіки: К-1, С-1, К-2, С-2  200м. 500м. 1000м.
К-1, С-1 5000м.

Жінки:    К-1, К-2 200м. 500м. 1000м.
К-1 5000м.

С-1, С-2 200м. 500м.

Система відбору кандидатів до складу збірної команди області:
Переможець чемпіонату області в одиночці виступає в даному класі на Чемпіонаті 
України,  спортсмени,  котрі  зайняли  2-6  місце  в  одиночках  та  1-2  в  двійках 
відбираються  до  складу  збірної  команди  області  через  контрольні  старти.  Якщо 
спортсмен за поважних причин не зміг прийняти участь в обласних змаганнях, він 
може  бути  допущений  до  контролю  рішенням  тренерської  ради  після  відкритого 
голосування. Контрольні старти проводяться не пізніше, як за тиждень до виїзду на 
всеукраїнські змагання. Якщо за тих чи інших причин, спортсмен не зможе приймати 
участь у всеукраїнських змаганнях, його може бути замінено іншим учасником, що 
зайняв слідуюче за шостим місце.

6. Чемпіонат області серед юнаків та дівчат 
1998-1999р.н та 2000-2001 р.н.                                            6-7.06.2014р      оз.Наварія  
Змагання  особисті.  До  участі  у  змаганнях  допускаються  юнаки  та  дівчата 
1998-1999р.н  та  2000-2001  р.н.  за  заявками  спортивних шкіл,  товариств,  клубів. 
Допускаються збірні екіпажі.
ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ:
Юнаки 1998-1999 р.н. К-1, К-2, С-1, С-2 200 м 1000 м 5000 м
Юнаки 2000-2001 р.н. К-1, К-2, С-1, С-2 200 м 1000 м 3000 м
Юнаки  1998-1999рр.н. 
2000-2001рр.н

К-4, С-4 500 м 1000 м

Дівчата 1998-1999 р.н. К-1, К-2 200 м 500м 3000 м
Дівчата 2000-2001 р.н. К-1, К-2 200 м 500м 2000 м
Дівчата С-1, С-2 200 м 500м
Дівчата  1998-1999рр.н. 
2000-2001рр.н

К-4 200 м 500 м

Система відбору кандидатів до складу збірної команди області:
Переможець чемпіонату області в одиночці виступає в даному класі на Чемпіонаті 
України,  спортсмени,  котрі  зайняли  2-6  місце  в  одиночках  та  1-2  в  двійках 
відбираються  до  складу  збірної  команди  області  через  контрольні  старти.  Якщо 
спортсмен за поважних причин не зміг прийняти участь в обласних змаганнях, він 
може  бути  допущений  до  контролю  рішенням  тренерської  ради  після  відкритого 
голосування. Контрольні старти проводяться не пізніше, як за тиждень до виїзду на 
всеукраїнські змагання. Якщо за тих чи інших причин, спортсмен не зможе приймати 
участь у всеукраїнських змаганнях, його може бути замінено іншим учасником, що 
зайняв слідуюче за шостим місце. Змагання в четвірках проходять поза конкурсом. 
Результати виступів четвірок не враховуються для відбору до складу збірної.

7.Відкрита першість Пустомитівського району             13-14.06.2014         оз.Наварія  
За окремим положенням.



8.  Відкрита першість СДЮШОР “Веслярик”присвячена   
пам”яті ЗТУ Карбівник Г.З.                                                   4-5.07.2014р              оз.  Наварія  
За окремими положенням.

9. Територіальні змагання «Стрімкі човни»                    11-13.07.2014р      смт.Добротвір  
За окремим положенням.

10. Відкрита першість ДЮСШ-3                                           18-19. 07. 2014р     оз. Наварія  
За окремим положенням.

11.Відкрита першість СДЮШОР "Веслярик" та м.Пустомити,
присвячена пам”яті МСМК С. Дмитріва                         01-02.08.2014р    оз. Наварія  
За окремим положенням.

12.  Відкритий Кубок ФСТ Україна                                      22-23.08.2014р  смт.Добротвір  
За окремим положенням.

13. Х-та відкрита регата ветеранів                                     30-31.08.2014р.    оз. Наварія  
За окремим положенням.

14. XІІІ-та відкрита Львівська регата
“Кубок Федерації"                                                                        11-14.09.2014р      оз. Наварія  
За окремим положенням

15. Відкрита першість СДЮШОР-1, присвячена 
пам"яті ЗТУ Б.Д.Мороза                                                         19-21.09.2014р     оз. Наварія  
За окремим положенням

16. Відкрита першість Львівської ШВСМ
“Кубок Львівщини”                                                                    03-04.10. 2014р.    оз. Наварія  
За окремим положенням.

17. Марафон «Наварія - 2014»                                                 10. 10. 2014р.      оз. Наварія  
За окремим положенням.

18. Кубок Федерації веслування 
на байдарках та каное Львівщини                                      11. 10. 2014р.        оз. Наварія  
Змагання командні. 
До участі у змаганнях допускаються спортсмени, заявлені відповідною спортивною 
організацією. 
Дистанція - спринт 100м (в парах з вибуттям).
До участі  в  змаганнях  на  дистанції  спринт 100м допускаються  спортсмени,  що 
зайняли 1-18  місце в програмі марафону "Наварія-2014"

Склад однієї команди:
Чоловіки та жінки 1996 р.н. і ст. 3 чол
Юніори, юніорки 1997-1998 р.н. 3 чол
Юнаки, дівчата  1999-2000 р.н. 3 чол

Умови визначення переможців, система заліку та нагородження:
Організаціям нараховується відповідна кількість очок за кожного учасника згідно з 
таблицею правил змагань.

19. Відкрита осіння регата Пустомитівського р-ну 
“Осінь-2014”                                                                                7-8.11.2014р.       оз.Наварія  
За окремим положенням.



Додаток 1
до Положення про проведення 
обласних змагань з веслування 

на байдарках та каное 
на 2014рік

ІМЕННА ЗАЯВКА
на участь ____________________________

Команди___________________області, ДЮСШ, ФСТ

Прізв
ище
Ім’я, 
код

Дата 
народже

ння
дата

Роз
ряд

М
іс
то

Ф
С
Т

Ш
В
С
М

ДЮС
Ш 

СДЮ
ШОР

УФК
УОР

Вид 
прог 
рами 
(К, С)

Підпи
с у 

вмінні 
плават

и

Прізвище 
ім’я 

тренера

Підпис 
лікаря,
печатка 

ЛФД

Додаток 2
до Положення про проведення 
обласних змагань з веслування 

на байдарках та каное 
на 2014рік

Запис на участь у змаганнях
Назва змагань                __________________________________________ 
Школа, ФСТ                  __________________________________________
Тип човна    _________      дистанція_____________    учасники__________

Прізвище, ім’я
спортсмена

Назва 
школи

Очки ПІП тренера

Представник_____________________________

Попередній заїзд №____________Вода№_________________
Відбірковий заїзд №___________Вода №_________________
Півфінальний заїзд №__________Вода №_________________
Фінальний заїзд  №____________Вода №_________________

Заявка та запис на участь у змаганнях виконується тільки в такій формі та у 
друкованому виді. 
Інші заявки до суддівської колегії не приймаються. 
Записи на участь у змаганнях приймаються тільки від офіційних представників 
команд.

Додаток 3 
до Положення про проведення 
обласних змагань з веслування 

на байдарках та каное 
на 2014рік

Інструктаж з техніки безпеки при проведенні змагань на воді
команди ___________________________________________
під час проведення __________________________________

№ 
п/п

Прізвище, 
ім."я

Інструктаж прослухав Підпис

Інструктаж провів ___________________П.І.П (підпис, дата)


