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Кері вництво з магань. Загальне кері вництво пі дготовкою та проведенням 

змагань «Новорі чного Фестивалю спринту»  зді йснює Органі заці йний комі тет, 

Ротарі Клуб Киї в, Полтавське ві дді лення НОК Украї ни,Украї нська Асоці аці я 

Клубі в ветерані в плавання Украї ни, Рада ветерані в фі зичної культури при 

Мі нсі м’ямолодьспорту, управлі нням з питань  фізичної культури і спорту 

Полтавської облдержадмі ні страції та обласна федераці я плавання. Ві дпові дальні сть 

за безпосереднє проведення фі нальних змагань  покладається на СК 

«Укртатнафта», та судді вську колегі ю.  

Программа з магань 

  

Учасники з магань 
 Всі  учасники  повинні  бути  членами  мі сцевих  клубi в  ветеранi в  плавання  або  федераці й 

плавання,  які  визна ють  статут   Украї нської  Асоці ації  ветеранських  клубі в  мастерс. 

Закордонні учасники обов’язково повинні бути членами федераці й свої х краї н.  

Ві кові групи:  

        25- 29 - 1988- 1984 рр                                 55- 59 - 1958- 1954 рр                             
                      30- 34 - 1983- 1979 рр                                 60- 64 - 1953- 1949 рр 
                      35- 39 - 1978- 1974 рр                                 65- 69 - 1948- 1944 рр       
                      40- 44 - 1973- 1969 рр                                 70- 74 - 1943- 1939 рр 
                      45- 49 - 1968- 1964 рр                                 75- 79 - 1938- 1934 рр 
                      50- 54 - 1963- 1959 рр                                 80 та ст. - 1933 р та ст. 
 

 

 Нагородження:  

 

Учасники  змагань виборюют ь перші сть в багатоборстві.  
В кожні й ві кові й групі, в кожному номері прог рами, на кожні й дистанції 
зарахову ються  результат,  та до залі ку в багатоборстві врахову ються п’ ять 

результаті в по кожні й дисциплі ні. Переможець визначається по найменші й 
сумі часу в секундах, витрачених на п’ яти дистанці ях.  Стартовий внесок 
100, 00 грн. ( на всі 5 дистанці й)  
Переможці та призери в багатоборстві  нагороджу ються медалями та 
диплома ми. Переможець (чолові к, жі нка), які перемог ли в загальному 
особистому  залі ку багатоборства наг ороджу ються Кубками «УАКВП».  
Найдосві дчині йші  спортсмені серед чолові кі в і серед  жі нок отрима ють 
Кубки ві д Ради ветерані в Украї ни.  
 
НОВОРІ ЧНИЙ КАРНАВАЛ ві дбудеться 20  грудня  о  17  годині.  Дресскод  –  карнавальні  

кост юми,  маски,  Мі сце проведення  – Це нтральні й Клуб  ві дпочинку  З АТ 

“ Укртатнафта”,  В програмі  –  фур шет,  конкурси ,  танці,  розваги,  аукциони.  Кві ток- 90 

грн.  

 
   

 

Роз мі щення,  харчування і  прої зд 

учасникі в з магань:  

Офі ці йні Готелі  

 

Готель  «Європейский» - 4 зі рки 

поруч з басейном  дивись і нфо на 

сайті : www. got el. pl.ua 

Готель «Кремі нь» - 2 зі рки,  20 

хвилин ві д басейну на маршрутці,  

номери 2-3 мі стині ві д 90 грн,  

Хостел ( гуртожиток) поруч з басейном, місце в номері ві д 

40 грн.  

Замовляти готелі і місця разом с заявкою за 

тел.. 80675308136, Людмила Григорі вна.  ( корпоративна 

ці на). Заявка на змагання 0675314518. Або за  E- mail: 

Kotljarenko-l g @ukrtat nafta. com,  ksuna76 @mail.ru 

Чи особисто, за телефонами, ці на за офіці йними 

розці нками.  
 

  

 

19 грудня, п’ ятниця 20 грудня, субота12:00 21 грудня неді ля10:00 

День приї зду команд 
Реєстраці я учасникі в,  
Попередні заявки на . 
Ретро запливи та Карнавал,  

Тренування в басейні  
«Укртатнафта».  
Роз мі щення у готелях.  
 

50 м н/сп жі н., чол.  

50 брас жі н.., чол.. 

50 м батерфляй жі н., чол.  

 Новорі чний благоді йний 

кост юмований Карнавал.  

Аукці он за пі дтримки 

дитячого будинку в 

Кре менчуці.  

 

50 м в/ст.  жі н., чол.  
25 м ретро брасс 
100 м к/пл. жі н., чол.  
25 м ретро стиль на боку 

Нагородження переможці в 

Закриття змагань.  

Новорі чні подарунки всі м.  

 

 
 
 

http://www.gotel.pl.ua/
mailto:Kotljarenko-lg@ukrtatnafta.com


За пі дтримки Ротарі  Клубі в Киї в,  Киї в Малті не шенл, 

Ротарі Клубу Полтава та Ротарі Клубу Миргород.  

 
СПОНСОРИ З МАГАНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8- ИЙ ФЕСТИВАЛЬ СПРИНТУ З 

ПЛАВАННЯ СЕРЕД ВЕТЕРАНI В,  

ПРИСВЯЧЕНИЙ ПАМ’ ЯТI  

 В. В. КУЛИКА 

20- 21 грудня, Кременчук, Украї на  
2013 року 

 
Ме та з магань – вшанування пам’ ятi видатного спортивного ді яча  

Володимира Васильовича Кулика.  

Заохочування широких верст населення до занять плаванням.  

Головний суддя з магань Котляренко Л. Г.  

 

 



 


