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ПОЛОЖЕННЯ 
про проведення відкритого чемпіонату України  

з плавання серед аматорів та ветеранів 
за Мир та Єдність 

за правилами Мастерс 
05-06 квітня 2014 р. у м. Кривий Ріг 
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1. Мета та завдання. 

 популяризація здорового способу життя та спортивного довголіття серед населення України;  

 залучення осіб середнього та старшого віку, спортсменів різних вікових груп, аматорів спорту 

до активних занять масовим спортом та участі у змаганнях серед ветеранів спорту; 

 активізація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності серед ветеранів фізичної культури 

і спорту та населення в регіонах України; 

 визначення кращих провідних спортсменів для участі у міжнародних змаганнях. 

 

2. Термін та місце проведення змагань. 

Змагання проводяться з 05 по 06 квітня 2014 року. 

Місце проведення змагань – м. Кривий Ріг , вул. Касіора 2, Палац водних видів спорту. 

День приїзду спортсменів та суддів 04 квітня 2014 року; реєстрація з 9:00 до 19:00 год. 

Урочисте відкриття – 05 квітня об 10:00 

Початок змагань 05 березня о 10:30, 06 квітня о 11:00 

День від'їзду – 06 квітня 2014 року. 
 

3. Керівництво проведення змагань. 

Загальне керівництво проведення змагань здійснюється Міністерством молоді та спорту 

України (далі – Мінмолодьспорт) та  Всеукраїнською асоціацією плавальних клубів “Мастерс” 

(далі Асоціація). 

Безпосереднє проведення  змагань покладається на структурний підрозділ з питань фізичної 

культури і спорту м. Кривий Ріг та головну суддівську колегію (далі - ГСК), затверджену 

Мінмолодьспортом за поданням Асоціації в установленому порядку.  

Відповідальність за підготовку місць проведення, прийом учасників, розміщення, медичне 

обслуговування та забезпечення техніки безпеки покладається на ГСК. 

Програма змагань, вимоги до учасників та визначення переможців регламентуються 

Правилами змагань з плавання та даним Положенням. 
 

4. Учасники змагань. 

Змагання особисті. 

До участі в чемпіонаті допускаються жінки і чоловіки, члени клубів Мастерс, яким у 2014 році 

(станом на 31.12.2014) виповнюється 25 років і старші. 

Вікові категорії учасників змагань: 
25-29 - 1989-1985    60-64 - 1954-1950 

30-34 - 1984-1980    65-69 - 1949-1945 

35-39 - 1979-1975               70-74 - 1944-1940 

40-44 - 1974-1970               75-79 - 1939-1935 

                                    45-49 - 1969-1965                                            80-84 - 1934-1930 

                                    50-54 - 1964-1960                                            85-89 - 1929 та ст. 

                                    55-59 – 1959-1955  

             

5. Умови прийому учасників змагань та фінансування. 

Мінмолодьспорт забезпечує відрядження та оплату суддівської колегії змагань. Інші витрати 

щодо проведення змагань – за власні кошти учасників та позабюджетні кошти, залучені 

Асоціацією, використання яких не суперечить чинному законодавству України. 

Умови залучення власних коштів учасників визначаються згідно Фінансового регламенту 

проведення змагань, розробленого Асоціацією. 

Витрати на відрядження учасників змагань, а саме - страхування спортсменів від нещасних 

випадків, проживання, проїзд в обох напрямках, харчування, добові під час проїзду - за рахунок 

організацій, що відряджають, власних коштів учасників, інших джерел, використання яких не 

порушує чинного законодавства України. 

 

 

 



6. Програма змагань. 

05 квітня 2014, субота 06 квітня 2014, неділя 

4х50м в/ст змішана 

400м компл. плавання  
50м в/ст 

100м н/сп 

50м брас 

200м в/ст 
100м бат. 

200м брас 

4х50м комбінована 
800м в/с 

4х50м комб. змішана 

400м в/ст 
50м н/сп 

100м брас 

50м бат. 

200м н/сп 
100м в/ст 

200м бат. 

200м компл. плавання 
4х50м в/ст  

 

7. Нагородження. 

Спортсмени, які посіли І, ІІ, ІІІ місця в особистому заліку та естафетному плаванні 

нагороджуються дипломами та медалями. 

 

8. Медичне забезпечення змагань 

Медичне забезпечення змагань здійснюється у відповідності до Положення "Про медичне 

забезпечення спортивно-масових заходів", що затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я 

України від 27.10.2008 № 614. 

Лікар змагань входить до складу суддівської колегії на правах заступника головного судді. Всі 

його рішення в межах компетентності обов’язкові для учасників, суддів, організаторів змагань. 

Лікар представляє в організаційний комітет або суддівську колегію план медичного 

забезпечення змагань та звіт після їх закінчення згідно із затвердженою формою. 

Персональну відповідальність за стан здоров’я учасників під час проведення змагання, несуть 

самі учасники та лікарі, які надали висновок допуску спортсмена на участь у змаганнях. 

 

9. Підготовка спортивних споруд. 

Відповідно до Положення "Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально 

відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів", 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025,  

Постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2004 року № 1274 „Про додаткові заходи 

щодо попередження травматизму та запобігання нещасних випадків у спортивній діяльності ”. 

Невиконання вимог зазначених Постанов, що стали причиною виникнення надзвичайних  

обставин під час проведення змагань, тягне за собою відповідальність згідно з чинним 

законодавством України. 

10. Заявки. 

Попередні заявки на участь у змаганнях надсилаються до 03 квітня 2014 року за електронною 

адресою:  

furman_alexey@bk.ru  тел:+380677205319 

Іменні заявки, завірені медичним закладом, паспорт та інші документи, передбачені 

правилами змагань, подаються до мандатної комісії змагань у день приїзду.  

До змагань допускаються клуби (учасники), які підтвердили в установлений термін свою 

участь, мають страховий медичний поліс дійсний на час проведення змагань.  

Звіт головного судді змагань, протоколи результатів змагань, заявки (іменні та командні) 

надаються до Мінмолодьспорту протягом 5-ти календарних днів після завершення змагань на 

адресу: Міністерство молоді та спорту України, департамент фізичної культури та неолімпійських 

видів спорту, вул. Еспланадна, 42, м. Київ, 01601. 
 

Дане Положення є офіційним викликом до участі у змаганнях. 

mailto:furman_alexey@bk.ru

