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Регламент  

проведення чемпіонату України з плавання на відкритій воді  

в категорії «Мастерс»  

 

1. Цілі та завдання 

 

Чемпіонат України з плавання на відкритій воді в категорії «Мастерс» 

проводиться з метою: 

широкого залучення населення до занять фізичною культурою та спортом; 

подальшого розвитку виду спорту і його популяризації в державі; 

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 

 

Чемпіонат України з плавання на відкритій воді в категорії «Мастерс»  

проводиться з 17 по 18 червня 2017 року  у м. Івано-Франківськ, за адресою: 

вул. Мазепи, акваторія міського озера. 

 

3. Організація та керівництво проведенням змагань 

 

Керівництво проведенням змагань здійснюється Міністерством молоді та 

спорту України (далі – Мінмолодьспортом) та Федерацією плавання України 

(далі – ФПУ). 

Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення чемпіонату 

України з плавання на відкритій воді в категорії «Мастерс» покладається на 

Управління молоді і спорту Івано-Франківської обласної державної 

адміністрації, на головну суддівську колегію, яка рекомендована ФПУ і склад 

якої затверджується Мінмолодьспортом. 

 

4. Учасники заходу 

  

До участі у чемпіонаті України з плавання на відкритій воді в категорії 

«Мастерс» допускаються спортсмени у складі плавальних клубів «Мастерс» та 
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спортсмени АР Крим, областей, мм. Києва і Севастополя, які є громадянами 

України, 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 2017 року в 

наступних вікових групах: 

5. Характер змагань 

 

 

Змагання особисті.  

Чемпіонат України з плавання на відкритій воді в категорії «Мастерс» 

проводиться відповідно до Правил змагань з плавання  на відкритій воді для 

плавців категорії «Мастерс» ФПУ та даного регламенту. 

 

6. Програма проведення змагань 

 

Чемпіонат України з плавання на відкритій воді в категорії «Мастерс» - м. 

Івано-Франківськ. 17-18 червня 2017 року. 

Програма змагань: 

17 червня 2017 року – день приїзду, 

14:00 – 17:00 – мандатна комісія; 

18 червня 2017 року  

Дистанція 2500 м для чоловіків та жінок. 

16:00 – нагородження переможців та урочисте закриття змаганнь. 

 

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". 

 

 

25-29 – 1992 -1988 рр.  

30-34 – 1987 -1983 рр. 

35-39 – 1982 -1978 рр.  

40-44 – 1977 -1973 рр. 

45-49 – 1972 -1968 рр.  

50-54 – 1967 -1963 рр. 

55-59 – 1962 - 1958 рр.  

60-64 – 1957 - 1953 рр. 

65-69 – 1952 - 1948 рр. 

70-74 – 1947 - 1943 рр. 

75-79 – 1942 - 1938 рр. 

80-84 – 1937 – 1933 рр.  

85-89 – 1932 - 1928 рр. 

90-94 – 1927 - 1923 рр. 

95-99 – 1922 - 1918 рр. 
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8. Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів 

 

Загальні умови: 

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

під час змагань;   

- відомості про учасників включаються до стартового протоколу тільки після 

проходження мандатної комісії; 

Нагородження переможців та призерів: 

- спортсмени, що посіли I, II, III місця в кожній віковій групі, окремо серед 

чоловіків та жінок,  нагороджуються медалями та дипломами 

Мінмолодьспорту; 

 

9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників 

 

Витрати на організацію та проведення чемпіонату України з плавання на 

відкритій воді в категорії «Мастерс» (харчування, проїзд, проживання, добові 

суддям, оплата оренди спортивних споруд, нагородження) частково 

здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених 

Мінмолодьспортом, відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів України на 2017 рік, частково за рахунок 

коштів, залучених ФПУ та Комітетом ветеранського руху «Мастерс» Федерації 

плавання України, а також інших позабюджетних коштів, використання яких не 

суперечить чинному законодавству України.  

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.  Строки та порядок подання заявок на участь у чемпіонаті України з 

плавання на відкритій воді в категорії «Мастерс» 

 

Попередні заявки на участь у чемпіонаті України з плавання на відкритій 

воді в категорії «Мастерс» приймаються до 15 червня 2017 року включно на 

електронну адресу swimasters@ukr.net 

Для участі у змаганнях до мандатної комісії в день приїзду подаються: 

індивідуальні заявки спортсменів, страховий поліс, документ, який підтверджує 

особу та вік спортсмена, розписка про добровільний ризик. 

 

11.  Інші умови, які забезпечують якісне проведення заходу 

 

Результати змагань можуть бути оскаржені відповідно до Правил змагань 

з плавання на відкритій воді для плавців категорії «Мастерс» ФПУ. Протест у 

письмовій формі подається до Рефері  змагань не пізніше, ніж за 30 хвилин 

після закінчення виду програми. Оскарження негайно розглядається Рефері 

змагань.  

У змаганнях можуть брати участь іноземні спортсмени поза конкурсом. 
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Питання щодо допуску до участі у змаганнях спортсменів Донецької та 

Луганської областей, м. Севастополя та АР Крим вирішується Головною 

суддівською колегією змагань. 

До медичного забезпечення змагань залучаються кваліфіковані медичні 

працівники. Присутність лікаря на змаганнях обов’язкова.  

Головний суддя змагань після закінчення змагань у п’ятиденний термін 

подає до Мінмолодьспорту звіт головного судді та підсумкові протоколи 

змагань. 

 

ДАНИЙ РЕГЛАМЕНТ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ. 

 

Начальник відділу фізичного виховання 

різних верств населення 

департаменту фізичної культури 

та неолімпійських видів спорту                                                             О.П.Карась 

 

ПОГОДЖЕНО 

Віце-президент 

Федерації плавання України 

 

________________А.А. Власков 

________________ 2017 р. 

 

 


