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Регламент 

 проведення відкритого обласного Турніру з плавання на відкритій воді 

«Марафон Чеха» в категорії «Мастерс»  2016 р. 

 

1. Мета та завдання 

Популяризація та пропаганда здорового способу життя;  

залучення до систематичних занять широкого кола населення;  

заохочення розвитку фізичної культури і спорту України;  

 формування у населення сталих традицій та мотивацій щодо фізичного 

виховання і масового спорту як важливого чинника забезпечення здорового 

способу життя та спортивного довголіття;  

сприяння розвитку плавання в Сумській області. 

 

2. Місце та строки проведення 

 Змагання проводяться 09 - 10.07.2015 року на акваторії озера Чеха  м. Суми. 

  09 липня – день приїзду; мандатна комісія. 

   10 липня - з 10.15 до 10.45 – реєстрація учасників; 11.00 – початок змагань. 

  Змагання проводяться згідно з діючими Правилами змагань з плавання на 

відкритій воді, затвердженими Федерацією плавання України і відповідно з 

правилам, затвердженими Міжнародною Федерацією плавання (ФІНА) та 

регламентуються цим Положенням. 

 

3. Керівництво змагань 

  Загальне керівництво здійснює Сумська обласна громадська організація 

«Асоціація плавання Сумської області». Безпосереднє проведення змагань 

покладається на суддівську колегію затверджену Асоціацією.Головний суддя – 

суддя – суддя 2 категорії  Шепіль Л.В. (м. Суми). Головний секретар – суддя 2 

категорії  Рязанова І.К. (м. Суми). 

 

4. Учасники змагань 

  До участі в змаганнях допускаються любителі плавання та спортсмени, які 

пройшли відповідну підготовку, та допущені лікарем для відвідування 

плавального басейну, спортсмени категорії «Мастерс». 

 Змагання проводяться серед жінок та чоловіків у вікових групах: 
Група        Вік       Рік народження 

0                 до 25      до 1988 

1               25 -29;    1991-1987 

2               30-34;     1986-1982 

3               35-39;     1981-1977 

4               40-44;     1976-1972 



5               45-49;     1971-1967 

6               50-54;     1966-1962 

7               55-59;     1961-1957 

8               60-64;     1956-1952 

9               65-69;     1951-1947 

10             70-74;     1946-1942 

11             75-79      1941-1937 

12             80-84      1936-1932 

Вік  учасників  визначається на 31 грудня  року проведення змагань. 

 Кожен учасник несе особисту відповідальність за стан свого здоров’я під час 

змагань, про що робить письмову заяву головному рефері.  

РОЗПИСКА 

про добровільний ризик 
Я, ___________________________________________________________________, 

ознайомлений з Регламентом про проведення відкритого обласного турніру з плавання на 

відкритій воді «Марафон Чеха» в категорії «Мастерс», що проводяться у   м. Суми  з 09 по 10 

липня 2016 року. 

З Правилами та умовами проведення змагань згоден і зобов'язуюсь суворо виконувати 

всі вимоги та умови організаторів змагань. Я підтверджую, що готовий змагатися і не страждаю 

ніякими захворюваннями або серйозними травмами, не маю протипоказань до фізичних 

навантажень. У разі отримання мною різних травм, фізичних каліцтв і, навіть, летального 

результату ні я, ні мої родичі, а також мої довірені особи претензій до організаторів, суддів та 

інших особ, які мають відношення до проведення змагань, мати не будуть. 

Дата ____________________________   Особистий підпис____________________ 

 

Кожен учасник може брати участь не більше ніж в одному номері програми. 

Наявність страхового полісу від нещасного випадку під час змагань та гумова 

шапочка яскравого кольору у кожного учасника – ОБОВ’ЯЗКОВА. 

 

5. Безпека під час проведення змагань. Підготовка спортивних споруд. 

 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”: 

- підготовка спортивних споруд покладається на їх власників; 

- контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпеченням безпеки під 

час проведення змагань здійснює робоча комісія, що утворюється Асоціацією 

плавання Сумської області. 

Власник спортивної споруди не менш, ніж за 4 години до початку змагань, 

зобов’язаний подати до робочої комісії акт про готовність споруди до 

проведення змагань. 

Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стали причиною 

виникнення надзвичайних обставин під час проведення змагань, тягне за 

собою відповідальність, передбачену законодавством України. 

 

6. Програма змагань 

   500 м в/с жінки, чоловіки (вікова група 0-25 років); 1500 м в/с жінки, 

чоловіки (дорослі). 

 



7. Фінансування 

Проїзд, розміщення та харчування учасників за рахунок відряджуючих 

організацій та власних коштів учасників запливу. Витрати, пов’язані з 

організацією та проведення змагань, за рахунок  Асоціації плавання Сумської 

області (оренда місць змагань, оренда обладнання, інвентарю, нагородна 

атрибутика харчування суддів, реклама).  

 

8. Нагородження 

  Змагання особисті. Всі учасники змагань  нагороджуються сертифікатами 

учасника від Асоціації плавання Сумської області.  

 Переможці та призери на дистанції 500м нагороджуються грамотами серед 

жінок, чоловіків (вікова група до 25 років); на дистанції 1500м нагороджуються 

грамотами та медалями серед жінок, чоловіків (згідно вікових груп). 

 

9. Порядок і терміни подання заявок на участь у змаганнях. 

Технічні заявки на участь у змаганнях приймаються  до 09 липня 2016 року 

в суддівську колегію особисто та за електронними адресами: 

мasaf@ukr.net та larhette@i.ua 

 

Засідання оргкомітету змагань – 09 липня 2016 року о 12.00 на місці 

проведення змагань на озері Чеха м. Суми.  

 

Довідки за тел. (0542) 61 09 69; 050 822 13 20;  066 596 67 95. 

 

Дане положення є офіційним викликом на змагання. 
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