
Програма змагань   

Кубка України пам’яті олімпійської чемпіонки Ю.Рябчинської  

16-20 квітня 2019 року  м. Дніпро.   

Головний суддя  -             Балабан Б.П.   м. Тернопіль 

                  Головний секретар  –        Ремез О.Г.        м. Умань. 

 16.04  День приїзду. 

 9-00 – 13-00  - мандатна комісія по допуску учасників до змагань. 

 17-00          - спільне  засідання суддівської бригади і представників 

команд. 

 

 

 

 

 

 

1 день змагань 17.04 . 

Час старту дистанція 1000м. 

9-00 фінал К-4 чол. 

 дистанція 500м. 
 

 

Фінальні заїзди в класі човнів 

 К-2 мікс. С-2 мікс. юніори  К-4 жін..С-2 жін. 

С-2 юніорки, К-4 юніорки 
 дистанція 1000 м. 
 

 

Попередні  заїзди в класі човнів 

К-1чол.С-1чол.К-1 жін. К-1юн. С-1 юн. К-1 юніорки. 

Попередні заїзди в класі човнів 

К-2 чол. С-2 чол. К-2 жін.К-2 юн. С-2 юн. К-2 юніорки. 

 дистанція 500м. 
 Попередні  заїзди в класі човнів 

К-1чол.С-1чол.К-1 жін.С-1 жін. К-1юн. С-1 юн. К-1 юніорки. 

С-1 юніорки 
 дистанція 1000 м. 
 Півфінальні  заїзди в класі човнів 

К-1чол.С-1чол.К-1 жін. К-1юн. С-1 юн. К-1 юніорки. 

Півфінальні  заїзди в класі човнів 

К-2 чол. С-2 чол. К-2 жін.К-2 юн. С-2 юн. К-2 юніорки. 

2 день змагань 18.04 

9-00 дистанція 1000 м. 
 

 

фінальні заїзди (А.В) в класі човнів 

К-2 юн.С-2 юн. К-2 юніорки К-2 чол. С-2 чол.К-2 жін. 



 дистанція 500м. 
 Півфінальні  заїзди в класі човнів 

К-1чол.С-1чол.К-1 жін.С-1 жін. К-1юн. С-1 юн. К-1 юніорки. 

С-1 юніорки 

 Попередні заїзди в класі човнів 

К-2 чол. С-2 чол. К-2 жін.К-2 юн. С-2 юн. К-2 юніорки. 
 дистанція 1000 м. 

 фінальні заїзди  (В) в класі човнів 

К-1чол.С-1чол.К-1 жін. К-1юн. С-1 юн. К-1 юніорки. 

 дистанція 500м.   
 

Півфінальні заїзди в класі човнів 

К-2 чол. С-2 чол. К-2 жін.К-2 юн. С-2 юн. К-2 юніорки. 

 

 дистанція 1000 м. 
                        

 

 

фінальні заїзди в класі човнів 

 

К-1чол.С-1чол.К-1 жін. С-1 жін.                                                   

К-1юніори. С-1 юніори. К-1 юніорки. 

 

 

 дистанція 500м.   
 

 фінальні заїзди  в класі човнів 

К-4 чол. С-4 чол. 

К-4 юніори. С-4 юніори. 

 

3 день змагань 19.04 

9-00 дистанція 500 м. 
 

 

фінальні заїзди (А.В) в класі човнів 

К-1чол.С-1чол.К-1 жін. С-1 жін..                                               

К-1юн. С-1 юн. К-1 юніорки.С-1 юніорки, 

 

 

 

фінальні заїзди (В.А) в класі човнів 

К-2 чол.,С-2 чол.,К-2 жін.С-2 жін.,                                                             

К-2 юн.С-2 юн. К-2 юніорки.С-2 юніорки. 

 

 



 Дистанція 200 м. 
  

 

Попередні та півфінальні заїзди в класі човнів 

К-1чол. С-1чол. К-1 жін. С-1 жін..                                               

К-1юн. С-1 юн,  К-1 юніорки. С-1 юніорки 

 

 

 

Попередні та півфінальні заїзди в класі човнів 

К-2 чол., С-2 чол., К-2 жін.,С-2 жін.,                                          

К-2 юн.С-2 юн. К-2 юніорки.С-2 юніорки. 

 фінальні заїзди  в класі човнів                                                                                                     

К-4 чол. С-4 чол. К-4 жін. 

К-4 юніори. С-4 юніори, К-4 юніорки 

 
 

4 день змагань 20.04 
 

9-00 дистанція 200 м. 

 
 

 

фінальні заїзди (А.В) в класі човнів 

К-1чол.С-1чол.К-1 жін. С-1 жін..                                               

К-1юн. С-1 юн.  К-1 юніорки. С-1 юніорки 

 

 

 

фінальні заїзди (В.А) в класі човнів 

К-2 чол. С-2 чол. К-2 жін.С-2 жін.,                                          

К-2 юн.С-2 юн. К-2 юніорки.С-2 юніорки. 

 

  дистанція 5000 м. 

 

 

 

Фінальні заїзди в класі човнів 

К-1 чол. С-1 чол.К-1 жін.С-1 жін. 

 

Програма змагань є попередньою, остаточний варіант програми 

проведення змагань буде узгоджений після проведення  мандатної комісії 

та доведений представникам команд на спільному засіданні суддівської 

бригади з представниками команд    16.04. о 17-00.   
 

День та час параду відкриття змагань та час параду закриття 

буде визначено в час проведення спільного засідання. 

 
 


