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Регламент  

проведення першості Федерації плавання Чернігівської області в категорії 

Мастерс    

 

 

1. Цілі та завдання 

 

Першість Федерації плавання Чернігівської області в категорії Мастерс   

проводиться з метою: 

популяризації здорового способу життя та творчого спортивного 

довголіття серед населення України; 

залучення осіб середнього та старшого віку, спортсменів різних вікових 

груп, аматорів спорту до активних занять масовим спортом та участь у змаганнях 

зі спорту ветеранів. 

 

2. Строки та місце проведення змагань 

 

Першість Федерації плавання Чернігівської області в категорії Мастерс   

проводиться 18 травня 2019 року у м. Чернігів, за адресою:  

Проспект Перемоги, 34, Плавально-оздоровчий комплекс «ДЕСНА АКВА 

СПОРТ». 

Басейн 25 метрів, 5 доріжок, хронометраж ручний.  

 

3. Організація та керівництво проведенням змагань 

 

Керівництво проведенням змагань здійснюється Відокремленим 

підрозділом ГО «Федерація плавання України» в Чернігівській області (далі ВП 

ФПУ). 

Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення Першості 

Федерації плавання Чернігівської області в категорії Мастерс покладається на ВП 

ФПУ та на головну суддівську колегію, яка рекомендована та затверджена ВП 

ФПУ. 
 

 

4. Учасники заходу 
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До участі у Першості Федерації плавання Чернігівської області в категорії 

Мастерс  допускаються всі бажаючі спортсмени ветерани, які допущені до 

змагань за станом здоров’я лікарем та за умови обов’язкової наявності 

страхового медичного полісу, дійсного на період проведення змагань.   

Вік учасників змагань визначається станом на 31 грудня 2019 року в 

наступних вікових групах: 

 

25-29 – 1994 -1990 рр.            50-54 – 1969 -1965 рр.           75-79 – 1944 - 1940 рр. 

30-34 – 1989 -1985 рр.            55-59 – 1964 -1960 рр.           80-84 – 1939 - 1935 рр. 

35-39 – 1984 -1980 рр.            60-64 – 1959 - 1955 рр.          85-89 – 1934 - 1930 рр. 

40-44 – 1979 -1975 рр.            65-69 – 1954 - 1950 рр.          90-94 – 1929 - 1925 рр. 

45-49 – 1974 -1970 рр.            70-74 – 1949 - 1945 рр.          95-99 – 1924 - 1920 рр.   

 

5. Характер заходу 

 

Змагання особисті. Першість Федерації плавання Чернігівської області в 

категорії Мастерс проводяться відповідно до Правил змагань з плавання для 

плавців категорії «Мастерс» та даного регламенту. 

 

6. Програма проведення змагань 

 

Першість Федерації плавання Чернігівської області в категорії Мастерс –  

Україна, м. Чернігів, 18 травня 2019 року. 

Програма змагань: 

11.15 – 11.30 - розминка; 

11.30 - урочисте відкриття; 

11.40 - початок змагань на дистанціях: 

- 50м вільний стиль; 

- 50м брас; 

- 50м батерфляй; 

- 50м на спині; 

- 100м комплексне плавання; 

14.00 – нагородження переможців та закриття змагань. 

 

7. Безпека та підготовка місць проведення змагань 

 

Підготовка місць проведення змагань здійснюється відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 "Про 

порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для 

проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів". 

 

8. Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів 

 

Загальні умови: 
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- кожен учасник змагань несе особисту відповідальність за стан свого здоров'я 

під час змагань;   

- змагання проводяться без попередніх запливів; 

- відомості про учасників включаються до стартового протоколу тільки після 

проходження мандатної комісії. 

Особиста першість: 

- кожен спортсмен може змагатись у необмеженої кількості дистанцій. 

- переможці на індивідуальних дистанціях окремо серед чоловіків та жінок 

визначаються за найбільшою кількістю очок за системою  FINA в загальному 

рейтингу. 

Нагородження переможців та призерів: 

- спортсмени, що посіли 1,2,3 місця в загальному рейтингу на кожній дистанції, 

окремо серед чоловіків та жінок,  нагороджуються медалями. 

 

9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників 

 

Витрати на організацію та проведення змагань (харчування, проїзд, 

проживання, добові у дорозі суддям, оплата оренди спортивної споруди, 

нагородження, канцелярські товари та інше) здійснюється за рахунок Федерації 

плавання Чернігівської області. 

Витрати на відрядження учасників змагань здійснюються за власні кошти 

учасників, за рахунок організацій, що відряджають, та інших позабюджетних 

коштів, використання яких не суперечить чинному законодавству України. 

 

10. Інші умови, які забезпечують якісне проведення заходу 

 

Результати змагань 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. Оскарження негайно розглядається суддею змагань.  

 

Цей регламент є офіційним викликом на змагання. 

 

 

 

 

 

Голова Відокремленого підрозділу  

ГО «Федерація плавання України»      С.О.Крот 

 

 

 


