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Регламент
Експериментальної дистанційної першості Федерації плавання України
в категорії «Мастерс» (басейн 25м)

1.

Цілі та Завдання

Експериментальна дистанційна першість Федерації плавання України в категорії
«Мастерс» (басейн 25м) (далі – Змагання) проводиться з метою:
- популяризації здорового способу життя та творчого спортивного довголіття
серед населення України;
- залучення спортсменів та аматорів з різних вікових груп
до активних занять спортом;
- формування сильної нації, здатної протидіяти викликам сьогодення;
- реалізації можливості брати
місцезнаходження спортсменів;

участь

у

Змаганнях

незалежно

від

- перевірки рівня підготовки спортсменів до чемпіонаті Європи в категорії
«Мастерс».
2.

Строки та місце проведення Змагань

Змагання проводяться в період з 17 липня по 19 серпня 2022 року у кілька етапів,
відповідно до програми Змагань
Місцем для участі у Змаганнях може бути обрано будь-який плавальний басейн за
місцезнаходженням Учасника, придатний для проведення офіційних змагань
стандартною довжиною 25м.
Місцем хостингу Змагань є онлайн платформа www.competa.co

3.

Організація та керівництво проведенням Змагань

Організація проведення Змагань здійснюється Федерацією плавання України
(далі - ФПУ) на Міжнародній онлайн платформі www.competa.co
Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення Змагань покладається
на головну суддівську колегію (далі – ГСК), склад якої затверджується ФПУ
Усі витрати на організацію суддівства та онлайн супроводу покладаються на
організаторів Змагань
Змагання проводяться на платформі www.competa.co у пілотному режимі.
4.

Учасники Змагань

До участі у Змаганнях допускаються спортсмени - громадяни України, стан
здоров’я яких дозволяє брати участь у спортивних заходах
До участі у Змаганнях допускаються також іноземні громадяни за персональним
запрошенням організаторів. До змагань не допускаються громадяни російської
федерації та білорусі.
Кожен учасник Змагань несе особисту відповідальність за стан здоров'я та свою
безпеку під час проведення Змагань.
Вік учасників Змагань визначається станом на 31 грудня 2022 року в наступних
вікових групах:
25-29 – 1997 -1993 рр.
30-34 – 1992 -1988 рр.
35-39 – 1987 -1983 рр.
40-44 – 1982 -1978 рр.
45-49 – 1977 -1973 рр.

50-54 – 1972 -1968 рр.
55-59 – 1967 -1963 рр.
60-64 – 1962 - 1958 рр.
65-69 – 1957 - 1953 рр.
70-74 – 1952 - 1948 рр.

5.

75-79 – 1947 - 1943 рр.
80-84 – 1942 - 1938 рр.
85-89 – 1937 - 1933 рр.
90-94 – 1932 - 1928 рр.
95-99 – 1927 - 1923 рр.

Характер Змагань

Змагання проводяться особисто, відповідно до Правил спортивних змагань з
плавання для плавців категорії «Мастерс» ФПУ та даного Регламенту

6.

Програма проведення Змагань

04 липня - 15 липня 2022 р. - отримання попередніх заявок на участь у Змаганнях
та реєстрація Учасників на платформі www.competa.co
16 липня - публікація стартових протоколів на платформі www.competa.co та на
сайті ФПУ
17 липня - 3 серпня 2022 р. - відеозйомка та завантаження запливів Учасників за
допомогою браузерного застосунку www.competa.co
3 серпня - 18 серпня 2022 р. – опрацювання відеоматеріалів Суддівським
комітетом та підготовка змагань до трансляції
19 серпня 2022 р. – публікація Змагань на платформі www.competa.co у вигляді
зведених анімаційних роликів, та оголошення результатів на сайті ФПУ
20 - 30 серпня 2022 р. – надсилання призів та вітань переможцям Змагань
Дистанції:
50 метрів вільний стиль
50 метрів брас
100 метрів вільний стиль
100 метрів брас

50 метрів на спині
50 метрів батерфляй
100 метрів на спині
100 метрів батерфляй

Кожен учасник може брати участь не більше ніж у чотирьох дистанціях
Остаточна кількість дистанцій може бути обмежена Організатором, виходячи з
технічних можливостей Змагань
7.

Порядок подання заявок на участь у Змаганнях

Перед поданням заявки кожен учасник повинен створити свій унікальний профіль
на платформі www.competa.co.

Попередні заявки спортсменів на участь у Змаганнях надсилаються до 15 липня
2022 року включно на електронну адресу ukrmastersswim@gmail.com з вказанням
адреси електронної пошти, ім’я та назви аккаунту учасника, зареєстрованого на
платформі http://www.competa.co дистанцій та заявочних результатів
Повне технічне супроводження (реєстрація, завантаження відео запливів,
перегляд Змагань та ін.) здійснюється на платформі www.competa.co (див. розділ
9 - Технічний Регламент)
Будь-які питання щодо реєстрації та проведення Змагань можуть бути направлені
представнику Організатора Наталія БОРИШКЕВИЧ за телефоном (067)2435382
8.
Умови визначення першості
та нагородження переможців та призерів
Переможці та призери визначаються за найкращим часом, на кожній дистанції,
окремо серед жінок та чоловіків, у кожній віковій групі та нагороджуються ФПУ
Нагороди надсилаються переможцям та призерам засобами поштового зв’язку
протягом 10-ти днів після завершення Змагань
9.
9.1.

Технічний регламент проведення Змагань

Реєстрація на платформі Competa

Учасник самостійно заповнює свої реєстраційні дані на сторінці
https://www.competa.co/authorization (закладка “Join Competa”), а також
завантажує фото для подальшої ідентифікації
Можливі два типи реєстрації:
-

З використанням email

-

З використанням акаунта Google

Після підтвердження email, необхідно зайти в налаштування профіля та заповнити
інформацію в розділах Personal info та Physiological Data

9.2.

Приєднання до Змагання

Після підтвердження попередньої заявки учасник отримує запрошення на
приєднання до Змагання. Щоб прийняти запрошення учасник має перейти у розділ
My Competitions, вкладка Invites, відкрити запрошення та підтвердити участь
Після цього картка Змагань буде доступна у розділі My Competitions – Pending
9.3.

Записи виступів

Учасник повинен записати свій виступ не пізніше дати, вказаної у полі Video
Submission Date картки Змагання
Для цього учасник має передати свій телефон партнеру, який виступить в ролі
відео оператора
Відео оператор, в свою чергу, заходить в розділ My Competitions – Pending,
нажимає кнопку Compete Now і починає запис виступу учасника
Учасник, після того, як запис почався:
- вітає глядачів (5-10 секунд)
- стає на стартову тумбу та по командам партнера виконує старт і долає
дистанцію
- відразу після фінішу учасник (по можливості) проявляє свої емоції (5-10
секунд), які пізніше стануть частиною анімаційних роликів
Після цього відео оператор зупиняє запис та нажимає кнопку Upload
Увага!
На зйомку виступу надається тільки одна спроба. Якщо робота додатку буде
призупинена, наприклад дзвінком чи якістю зв’язку, перезняти виступ буде
неможливо
Додаток повинен бути відкритим у звичайному вікні браузера (не Інкогніто)
Перерви між запливами не лімітовані у часі, однак усі запливи повинні бути
виконані виключно у дні відеозйомки (17 липня - 3 серпня 2022 р)
Запливи, зняті у інші дні, до розгляду не приймаються
Авторські права на відео-ролики належать виключно платформі www.competa.co

9.4.

Рекомендації щодо зйомки виступів

Учасникам рекомендовано здійснити тестовий заплив для технічної перевірки
роботи на платформі Competa. Для цього кожен учасник може створити звичайне
/ тестове змагання на платформі та надіслати запрошення своєму товаришу (до 8ми учасників у одному змаганні)
Для здійснення якісної зйомки найкращим варіантом є вибір першої доріжки
(найближчої до Оператора)
Оператору рекомендовано рухатись разом з плавцем вздовж бортика у процесі
зйомки
Оператор не може вимикати чи призупиняти відео
Рекомендовано знімати відео у світлий час доби, для забезпечення якісного
освітлення під час проведення запливу
На відео можуть потрапляти інші люди, якщо вони не заважають безпосередньо
безвідривній зйомці
9.5.

Обробка результатів та фінальні Змагання

Суддівський комітет опрацьовує завантажені на платформу відеоролики за
допомогою суддівського десктоп інтерфейсу www.competa.co, визначає
результати та формує таблицю результатів кожного запливу
для подальших
фінальних анімованих відео у відповідності до результатів Учасників
У випадку виявлення порушень у техніці плавання чи правил проведення Змагань,
учасник відсторонюється від даного запливу, та його результат анулюється, про
що Учасник отримує відповідне повідомлення у момент оприлюднення
анімованого відео запливу з його участю
Фінальні анімовані відео усіх Запливів публікуються Організатором на платформі
Competa 19 серпня 2022 р. Кожен учасник отримує відповідний лінк на
трансляцію на електронну пошту та у розділ Нотифікації мобільного застосунку
www.competa.co
Результати Змагань публікуються на сайті ФПУ

