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№ _71__ від _28.04.2020_ р.  

 

 

 

Міністерство  

молоді та спорту України 

 

 

 

 

ГО «Федерація України зі стрибків у воду» надає звіт щодо проведення 

спортивних заходів за січенб – березень 2020 року. 

 

Додаток на _6_арк. 

 

   

 

  

 

Виконавчий__директор                                                               Ніна УМАНЕЦЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗВІТ 

про організацію та проведення спортивних заходів зі стрибків у воду 

у січні 2020 року 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Строки 

проведення 

Місце 

проведення 

(місто, регіон, 

спортивний 

об’єкт) 

Реквізити наказу 

та кошторису 

Кількість учасників 

(чоловіки/жінки, 

спортсмени/команди, 

офіційні представники, 

судді) 

Результати 

(особистих, 

командних) 

змагань 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
І. Про проведення навчально-тренувальних зборів національних команд на території України 

1 Навчально-тренувальний 

збір із спеціальної 

підготовки до міжнародних 

змагань (Центр спорту 

"Ліко") 

З 03 по 31 

січня 2020 

року 

м. Київ,  

Центр спорту 

ЛІКО 

Наказ ГО 

"Федерація 

України зі 

стрибків у воду" 

№ 55 

від 27.12.2019 

Кошторис № 51 

 

Всього спортсменів - 15 

Тренери –9 

Інші - 0 

 НТЗ відбувся без 

зауважень, на 

високому 

організаційному 

рівні 

2 Навчально-тренувальний 

збір із спеціальної 

підготовки (юніори, 

юніорки) до міжнародних 

змагань (Центр спорту 

"Ліко") 

З 03 по 30 

січня 2020 

року 

м. Київ,  

Центр спорту 

ЛІКО 

Наказ ГО 

"Федерація 

України зі 

стрибків у воду" 

№ 56 

від 27.12.2019 

Кошторис № 52 

 

Всього спортсменів - 10 

Тренери –2 

Інші - 0 

 НТЗ відбувся без 

зауважень, на 

високому 

організаційному 

рівні 

ІІ. Про участь національних збірних команд  у міжнародних змаганнях за кордоном 

1 Участь офіційної делегації 

національної збірної 

команди України зі 

стрибків у воду у 

міжнародному турнірі 

З 01 по 06 

січня 2020 

року 

м. Лас - Пальмас 

- де -  Гран - 

Канарія (Іспанія)

  

  

  

  

  

  

Наказ ГО 

"Федерація 

України зі 

стрибків у воду" 

№ 54 

від 27.12.2019 

Кошторис № 50М 

Всього спортсменів – 

86, 

Спортсмени від 

України - 12 

Тренери – 4 

Ін 

ші – 1 (суддя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Змагання пройшли 

на високому 

організаційному 

рівні. 



ІІІ. Про проведення навчально-тренувальних зборів національних збірних команд за кордоном 

1        

ІV. Про участь національних збірних команд у всеукраїнських змаганнях 

1        

 

 

Виконавчий директор 

Федерації зі стрибків у воду                                                                                                                                                      Н. Д. Уманець 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗВІТ 

про організацію та проведення спортивних заходів зі стрибків у воду 

у лютому 2020 року 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Строки 

проведення 

Місце 

проведення 

(місто, регіон, 

спортивний 

об’єкт) 

Реквізити наказу 

та кошторису 

Кількість учасників 

(чоловіки/жінки, 

спортсмени/команди, 

офіційні представники, 

судді) 

Результати 

(особистих, 

командних) 

змагань 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
І. Про проведення навчально-тренувальних зборів національних команд на території України 

1 Навчально-тренувальний 

збір із спеціальної 

підготовки до міжнародних 

змагань (Центр спорту 

"Ліко") 

З 01 по 29 

лютого 2020 

року 

м. Київ,  

Центр спорту 

ЛІКО 

Наказ ГО 

"Федерація 

України зі 

стрибків у воду" 

№ 2 

від 15.01.2020 

Кошторис № 2 

 

Всього спортсменів - 11 

Тренери –9 

Інші - 0 

 НТЗ відбувся без 

зауважень, на 

високому 

організаційному 

рівні 

2 Навчально-тренувальний 

збір із спеціальної 

підготовки (юніори, 

юніорки) до міжнародних 

змагань (Центр спорту 

"Ліко") 

З 03 по 22 

лютого 2020 

року 

м. Київ,  

Центр спорту 

ЛІКО 

Наказ ГО 

"Федерація 

України зі 

стрибків у воду" 

№ 4 

від 15.01.2020 

Кошторис № 4 

 

Всього спортсменів - 4 

Тренери –2 

Інші - 0 

 НТЗ відбувся без 

зауважень, на 

високому 

організаційному 

рівні 

ІІ. Про участь національних збірних команд  у міжнародних змаганнях за кордоном 

1 Участь офіційної делегації 

національної збірної 

команди України зі 

стрибків у воду у 

Міжнародному змаганні 

серії FINA Diving Grand 

Prix     

З 11 по 17  

лютого 2020 

року 

м. Мадрид 

(Іспанія) 

  

  

  

  

  

  

Наказ ГО 

"Федерація 

України зі 

стрибків у воду" 

№ 3 

від 15.01.2020 

Кошторис № 3М 

Всього спортсменів – 

124, 

Спортсмени від 

України - 8 

Тренери – 3 

Інші – 1 (суддя) 

 Змагання пройшли 

на високому 

організаційному 

рівні. 



  

  

2 Участь офіційної делегації 

національної збірної 

команди України зі 

стрибків у воду у 

Міжнародному змаганні 

серії FINA Diving Grand 

Prix  

З 17 по 24  

лютого 2020 

року 

м. Росток 

(Німеччина) 

  

  

  

  

   

Наказ ГО 

"Федерація 

України зі 

стрибків у воду" 

№ 5 

від 28.01.2020 

Кошторис № 5М 

Всього спортсменів – 

118, 

Спортсмени від 

України - 6 

Тренери – 4 

Інші – 1 (суддя) 

 Змагання пройшли 

на високому 

організаційному 

рівні. 

3 Участь офіційної делегації 

національної збірної 

команди України зі 

стрибків у воду у Турнірі 

світової серії 

З 25 лютого 

по 03 березня 

2020 року 

м. Монреаль 

(Канада) 

  

  

  

  

   

Наказ ГО 

"Федерація 

України зі 

стрибків у воду" 

№ 7 

від 05.02.2020 

Кошторис № 7М 

Всього спортсменів – 

130, 

Спортсмени від 

України - 2 

Тренери –3 

Інші – 0 (суддя) 

 Змагання пройшли 

на високому 

організаційному 

рівні. 

ІІІ. Про проведення навчально-тренувальних зборів національних збірних команд за кордоном 

1        

ІV. Про участь національних збірних команд у всеукраїнських змаганнях 

1 Кубок України зі стрибків 

у воду серед вікових груп 

"А" та "В"    

З 03 по 08 

лютого 2020 

року 

м. Київ,  

Центр спорту 

ЛІКО 

Наказ ГО 

"Федерація 

України зі 

стрибків у воду" 

№ 1 

від 15.01.2020 

Кошторис № 1 

Всього спортсменів – 

136, 

Тренери – 20 

Інші – 36 (судді) 

 Змагання пройшли 

на високому 

організаційному 

рівні 

 

 

Виконавчий директор 

Федерації зі стрибків у воду                                                                                                                                                      Н. Д. Уманець 

 

 

 

 



ЗВІТ 

про організацію та проведення спортивних заходів зі стрибків у воду 

у березні 2020 року 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Строки 

проведення 

Місце 

проведення 

(місто, регіон, 

спортивний 

об’єкт) 

Реквізити наказу 

та кошторису 

Кількість учасників 

(чоловіки/жінки, 

спортсмени/команди, 

офіційні представники, 

судді) 

Результати 

(особистих, 

командних) 

змагань 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
І. Про проведення навчально-тренувальних зборів національних команд на території України 

1 Навчально-тренувальний 

збір із спеціальної 

підготовки до міжнародних 

змагань (Центр спорту 

"Ліко") 

З 01 по 30 

березня  2020 

року 

(скоротили до 

17 березня у 

зв’язку з 

карантином) 

м. Київ,  

Центр спорту 

ЛІКО 

Наказ ГО 

"Федерація 

України зі 

стрибків у воду" 

№ 9 

від 11.02.2020 

Кошторис № 9 

 

Всього спортсменів - 8 

Тренери – 5 

Інші - 0 

 НТЗ відбувся без 

зауважень, на 

високому 

організаційному 

рівні 

2 Навчально-тренувальний 

збір із спеціальної 

підготовки (юніори, 

юніорки) до міжнародних 

змагань (Центр спорту 

"Ліко") 

З 01 по 31 

березня 2020 

року 

(скоротили до 

17 березня у 

зв’язку з 

карантином) 

м. Київ,  

Центр спорту 

ЛІКО 

Наказ ГО 

"Федерація 

України зі 

стрибків у воду" 

№ 8 

від 11.02.2020 

Кошторис № 8 

 

Всього спортсменів - 12 

Тренери –4 

Інші - 0 

 НТЗ відбувся без 

зауважень, на 

високому 

організаційному 

рівні 

ІІ. Про участь національних збірних команд  у міжнародних змаганнях за кордоном 

1       

 

 

ІІІ. Про проведення навчально-тренувальних зборів національних збірних команд за кордоном 

1     

 

   

ІV. Про участь національних збірних команд у всеукраїнських змаганнях 

1 Відкритий Кубок України 

зі стрибків у воду     

З 12 по 17 

березня 2020 

року 

м. Київ,  

Центр спорту 

ЛІКО 

Наказ ГО 

"Федерація 

України зі 

 

Всього спортсменів - 73 

Тренери – 15 

Інші – 39 (судді) 

 Змагання пройшли 

на високому 

організаційному 

рівні. 



стрибків у воду" 

№ 10 

від 11.02.2020 

Кошторис № 10 

 

 

Виконавчий директор 

Федерації зі стрибків у воду                                                                                                                                                      Н. Д. Уманець 
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