
ЗАТВЕРДЖУЮ   ЗАТВЕРДЖУЮ 

 

Керівник ВП Федерації плавання                    Начальник управління молоді  

України в Закарпатській області                      та спорту Закарпатської обласної 

                                                       державної адміністрації 

 

__________________  Левицький Р.                  ______________ Ерфан В.Й. 

 

РЕГЛАМЕНТ  

м.УЖГОРОД       15 Вересня  2018року.  

«Відкритий кубок Карпатського Євро-регіону» 

 «MASTERS» 

ОРГАНІЗАТОРИ:  Відокремлений підрозділ ФПУ  в Закарпатській 

області,комітет «Мастерс» Федерації плавання України, управління молоді та спорту 

Закарпатської ОДА, ФВВСУ у Закарпатській області 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ:Ужгородський район, с.Соломоново, 

ул.Ленина,8989460 (Відкритий, довжина 25 м, 6 доріжок, додаткова ванна для 

розминки 17м 2 доріжки) https://europa-hotel.com.ua/ 

ХРОНОМЕТРАЖ: ручний.  

УЧАСТЬ: Персональну відповідальність за здоров’я учасників змагань підчас 

проведення змагань несуть самі учасники, завіривши своїм підписом заяву 

відповідного зразка при проходженні реєстрації та мандатної комісії.   

ПРИЙОМ ЗАЯВОК : Учасники, що представляють клуби можуть подавати 

заявки на змагання в рамках клубних заявок. Плавці, які не входять в жоден 

клуб, подають індивідуальні заявки.   

Заявки надсилаються електронною поштою на адресу: tysa.sport@gmail.com 

Індивідуальна заявка повинна містити: прізвище та ім'я учасника, повну дату 

народження, вікову категорію, вибраний вид програми із зазначенням 

актуального результату по часу.   

ТЕРМІН ПОДАННЯ ЗАЯВОК : Кінцевий термін прийому заявок спливає 7 

вересня 2018 року 

 

 

УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 



До участі в змаганнях допускаються жінки та чоловіки, які досягли 18-річного 

віку і старші ( вік визначається станом на 31 грудня 2018 року).  

Вікові категорії учасників змагань :   

«АА» 18-24  2000 – 1994 рр. «Любителі плавання»  

 «МАСТЕРС» 

"А"  25-29 - 1993 - 1989 рр.                     "Н" 60-64 - 1958 - 1954 рр.  

"В"  30-34 - 1988 - 1984 рр.                     "І"   65-69 - 1953 - 1949 рр.  

"С"  35-39 - 1983 - 1979 рр.                     "J"  70-74 - 1948 - 1944 pp.  

"D"  40-44 - 1978 - 1974 pp.                     "K"  75-79 - 1943 - 1939 pp.  

"E"  45-49 - 1973 - 1969 pp.                     "L"  80-84 - 1938 - 1934 pp.  

"F"  50-54 - 1968 - 1964 pp.                     "M"  85-89 - 1933 - 1929 pp.  

"G"  55-59 - 1963 - 1959 pp.                     "N"  90-94 - 1928 - 1924 pp.  

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ : 

Субота 

15 вересня 2018 

Реєстрація : 11.00-13.30  

 Розминка : 14.00-15.00 Відкриття змагань:15.00-15.15 

Початок спортивної програми змагань: 15.15 

 50 м вільний стиль(Ч/Ж)  

100 м на спині(Ч/Ж)  

 50 м брас(Ч/Ж)    

100 м вільний стиль(Ч/Ж)  

Музична пауза 

 50м батерфляй(Ч/Ж)  

200 м вільний стиль(Ч/Ж)     

100м  батерфляй(Ч/Ж) 

 50м на спині(Ч/Ж)  

100м брас(Ч/Ж)     

Музична пауза 

Фінальний заплив 100м комплексне плавання(Ч/Ж)  
 



. 

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Змагання особисті. Кожен учасник може змагатись у необмеженій кількості 

дистанцій, також за сумою багатоборства (двох дисциплін), буде визначено 

фінальний заплив (6 чоловіків та 6 жінок) на 100м комплексне плавання де буде 

розіграно 10 000 грн. призового фонду. 

Відбір до фіналу здійснюється за таблицею FINA(для 

любителів)таFINAMASTERS(для категорії «МАСТЕРС») 

Змагання проводяться відповідно до правил Міжнародної федерації плавання  

(FINA), правил змагань з плавання для плавців категорії "Мастерс" (далі - 

Правила) та даного Регламенту.   

Учасники змагань включаються до стартового протоколу тільки після реєстрації 

та мандатної комісії.   

Змагання проводяться без попередніх запливів.   

Запливи проводяться серіями на час. Серії будуть встановлені відповідно до 

заявлених даних по часу. У разі відсутності в заявці даних щодо часових 

результатів, її буде поставлено у найслабшу серію.   

Учасники змагань розподіляються на категорії:любителів (далі ЛЮБИТЕЛІ) та 

МАСТЕРС.  Для ЛЮБИТЕЛІВ проводиться окремий залік результатів  

ФІНАНСУВАННЯ 

Стартових внесків немає. Витратина проведення змагань, харчування суддівської 

колегії, придбання рекламних матеріалів, озвучення, оренда басейну, за рахунок 

управління молоді та спорту Закарпатської ОДА, інші витрати за рахунок 

спонсорів, проїзд, проживання, та харчування учасників за рахунок 

відряджуючих організацій. 

НАГОРОДЖЕННЯ 

Кожен учасник змагань отримує пам'ятний подарунок при реєстрації .   

Спортсмени, які посіли 1-3 місце у відповідних вікових категоріях в 

індивідуальних видах програми, окремо серед чоловіків та жінок, 

нагороджуються дипломами, медалями. 

Переможці фінального запливу нагороджуються дипломом, медаллю, цінним 

призом5 000 ГРН у чоловіків та жінок. 

Абсолютна першість вираховується згідно нарахування балів по рейтинговій 

таблиці FINA  (www.fina.org).  

 



МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Персональну відповідальність за здоров'я учасників змагань підчас проведення 

змагань несуть самі учасники, завіривши своїм підписом заяву відповідного 

зразка при проходженні реєстрації та мандатної комісії.   

Кожен учасник змагань повинен мати страховий поліс від нещасних випадків на 

період проведення змагань. Страховий поліс є обов'язковим.   

ІНШІ УМОВИ 

Результати змагань  (виду програми) можуть бути оскаржені відповідно до  

Правил змагань з плавання для плавців категорії "Мастерс". Протест у письмовій 

формі подається до суддівської колегії змагань не пізніше, ніж за 30 хвилин 

після закінчення виду програми. Фінансовий внесок за розгляд протесту  

(оскарження) складає 100 грн. Оскарження негайно розглядається головним 

суддею змагань. 

Головний суддя змагань, відповідальний за організацію та проведення-  

Тренер-Ковач С.Ю 

КОНТАКТИ З ОРГАНІЗАТОРАМИ 

За додатковою інформацією та з питань розміщення, харчування, трансферу, 

тощо, під час проведення змагань звертатись: 

Ковач Сергій Юрійович +380664699376  

tysa.sport@gmail.com 

ДАННЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ  


