ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Міністра
молоді та спорту України
_________ Матвій БІДНИЙ
_________№___________
Регламент
проведення чемпіонату України з плавання в категорії «Мастерс»
(басейн 50 м)
1. Цілі та завдання
Чемпіонат України з плавання в категорії «Мастерс» (басейн 50м)
(далі - змагання) проводиться з метою:
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
участі у змаганнях ветеранського спорту.
2. Строки та місце проведення змагань
Чемпіонат України з плавання (басейн 50м) в категорії «Мастерс»
проводиться з 07 по 09 травня 2021 року у м. Харків, за адресою: вулиця
Клочківська, 43/47, «Олімпійський учбово-спортивний центр «Акварена»».
3. Організація та керівництво проведенням змагань
Керівництво проведенням змагань здійснюється Міністерством
молоді та спорту України (далі – Мінмолодьспорт) та Федерацією
плавання України (далі – ФПУ).
Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення змагань
покладається на департамент сім’ї, молоді та спорту Харківської обласної
державної адміністрації та головну суддівську колегію (далі – ГСК),
рекомендовану
ФПУ,
склад
якої
затверджується
наказом
Мінмолодьспорту.
4. Учасники заходу
До участі у змаганнях допускаються команди клубів та спортсмени громадяни України, які мають допуск до змагань за станом здоров’я
лікарем та за умови обов’язкової наявності страхового медичного полісу,
дійсного на період проведення змагань.
До участі у змаганнях допускаються також іноземні громадяни, які
знаходяться на території України на законних підставах.
Вік учасників змагань визначається станом на 31 грудня 2021 року в
наступних вікових групах:
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25-29 – 1996 -1992 рр.
30-34 – 1991 -1987 рр.
35-39 – 1986 -1982 рр.
40-44 – 1981 -1977 рр.
45-49 – 1976 -1972 рр.

50-54 – 1971 -1967 рр.
55-59 – 1966 -1962 рр.
60-64 – 1961 - 1957 рр.
65-69 – 1956 - 1952 рр.
70-74 – 1951 - 1947 рр.

75-79 – 1946 - 1942 рр.
80-84 – 1941 - 1937 рр.
85-89 – 1936 - 1932 рр.
90-94 – 1931 - 1927 рр.
95-99 – 1926 - 1922 рр.

5. Характер змагань
Змагання особисто-командні. Склад команди необмежений.
Змагання проводяться відповідно до Правил спортивних змагань з
плавання для плавців категорії «Мастерс» ФПУ та даного регламенту.
6. Програма проведення змагань
Програма змагань:
07 травня 2021 року – день приїзду,
14:00 – 18:00 – мандатна комісія.
08 травня 2021 року
12:00 – 12:35 розминка;
12:45 – урочисте відкриття змагань;
13:00 – початок змагань на дистанціях:
- естафетне плавання 4х50м комбінована змішана
- 200м вільний стиль серед жінок та чоловіків
- 100м на спині серед жінок та чоловіків
- 50м брас серед жінок та чоловіків
- 50м вільний стиль серед жінок та чоловіків
- 100м батерфляй серед жінок та чоловіків
- 200м брас серед жінок та чоловіків
- 200м комплексне плавання серед жінок та чоловіків
- естафетне плавання 4х50м вільним стиль серед жінок та чоловіків
- 800м вільний стиль серед жінок та чоловіків
09 травня 2021 року
10:00 - 10:45 розминка;
11:00 – початок змагань на дистанціях:
- 50м на спині серед жінок та чоловіків
- 50м батерфляй серед жінок та чоловіків
- 400м комплексне плавання серед жінок та чоловіків
- естафетне плавання 4х50м вільним стиль змішана
- 200м батерфляй серед жінок та чоловіків
- 100м брас серед жінок та чоловіків
- 100м вільний стиль серед жінок та чоловіків
- 200м на спині серед жінок та чоловіків
- естафетне плавання 4х50м комбінована серед жінок та чоловіків
- 400м вільний стиль серед жінок та чоловіків.
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16:00 – нагородження переможців та урочисте закриття змагань.
Спортсмени, які змагаються на дистанціях 400 та 800 метрів вільним
стилем, можуть плисти по два спортсмени однієї статі по одній доріжці.
На дистанціях 400м, 800м вільним стилем діють часові обмеження:
400 м вільний стиль жінки – 11.00,00 хв.; 400 м вільний стиль
чоловіки – 08.30,00 хв.;
800 м вільний стиль жінки – 20.00,00 хв.; 800 м вільний стиль чоловіки –
18.30,00 хв..
Якщо час учасника запливу на дистанціях 400 м або 800 м вільним
стилем перевищить часові обмеження, то спортсмен буде зупинений і його
результат буде відображений в підсумковому протоколі як "NT" (немає
часу).
7. Умови визначення першості та нагородження переможців та
призерів
Переможці на індивідуальних дистанціях окремо серед жінок та
чоловіків в кожній віковій групі визначаються за найкращим часом.
Командна першість визначається за найбільшою сумою очок сорока
кращих результатів спортсменів клубу, але не більш ніж три результати від
одного спортсмена та не більше восьми кращих результатів в естафетному
плаванні. Очки нараховуються за формулою FINA, де базовим часом є
рекорд світу в категорії "Мастерс" у відповідній віковій групі станом на
31.12.2020.
Результати змагань можуть бути оскаржені відповідно до Правил
спортивних змагань з плавання. Протест у письмовій формі подається до
Рефері змагань не пізніше, ніж за 30 хвилин після закінчення виду
програми.
Нагородження переможців та призерів:
- спортсмени, що посіли I, II, III місця на індивідуальних дистанціях,
окремо серед чоловіків та жінок в кожній віковій групі нагороджуються
медалями Мінмолодьспорту;
- переможці в естафетному плаванні визначаються в загальному рейтингу
та нагороджуються медалями Мінмолодьспорту.
- команди, що посіли I, II, III місця нагороджуються кубками
Мінмолодьспорту.
Серед спортсменів, які змагаються на дистанції 200м брас серед чоловіків
та жінок, буде розіграно Кубок пам’яті Олександра Ралло.

8. Безпека та підготовка місць проведення змагань

4

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 культурновидовищних заходів" та від 22 липня 2020 № 641 "Про встановлення
карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на
території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", а також за згодою
департаменту сім’ї, молоді та спорту Харківської обласної державної
адміністрації про проведення такого заходу.
Кожен учасник змагань несе особисту відповідальність за стан свого
здоров'я під час змагань.
9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення
учасників
Витрати на організацію та проведення змагань (розміщення, проїзд,
добові у дорозі і харчування суддів, оренду спортивних споруд,
нагородження, канцелярські товари (папір) та інше) здійснюється за
рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених
Мінмолодьспорту відповідно до Єдиного календарного плану
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2021 рік та за
рахунок 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 змаганнях
Попередні заявки команд на участь у змаганнях надсилаються до
01 травня 2021 року включно за допомогою програмного забезпечення
сайту ФПУ https://usf.org.ua/
Заявки на участь у змаганнях від спортсменів, які виступають особисто,
надсилаються до 01 травня 2021 року включно за допомогою програмного
забезпечення сайту ФПУ https://usf.org.ua/
В день приїзду на змагання представники команд та спортсмени, що
заявлені особисто на мандатній комісії: підтверджують попередньо подані
заявки на участь у змаганнях та підписані керівниками структурних
підрозділів з питань фізичної культури та спорту АР Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, надають
страховий поліс, документ, який підтверджує особу, вік, громадянство
спортсмена, розписку про усвідомлення ризику, формують картки на
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участь в естафетному плаванні. Під час проходження мандатної комісії не
дозволяється змінювати заявлені раніше дистанції.
Не пізніше ніж за годину до початку змагань в секретаріаті змагань
закінчується прийом карток на участь в естафетному плаванні з
прізвищами учасників команди у порядку пропливання етапів естафети. У
разі невчасного подання карток команда не допускається до участі в
естафетному плаванні.
Результати змагань можуть бути оскаржені представником команди.
Протест (апеляція) у письмовій формі надається до ГСК змагань не
пізніше, ніж за 30 хвилин після закінчення змагань. Оскарження негайно
розглядається ГСК.
Головний суддя змагань після закінчення змагань у п’ятиденний
термін подає до Мінмолодьспорту звіт головного судді, протоколи змагань
та копію звіту головного судді до ФПУ.
Оперативна інформація про кількість учасників, кількість регіонів та
призові місця команд-учасниць надається до Мінмолодьспорту у день
закінчення змагань (не пізніше 8:00 у понеділок) на e-mail:
minsport_fvrvn2017@ukr.net .
11.Інші умови, які забезпечують якісне проведення заходу
До медичного забезпечення змагань залучаються кваліфіковані
медичні працівники. Присутність лікаря на змаганнях обов'язкова.
Лікар входить до складу суддівської колегії на правах заступника
головного судді. Усі його рішення в межах компетентності обов'язкові для
учасників, суддів, організаторів змагань.
Персональну відповідальність за здоров'я учасників під час
проведення змагання, крім випадків травмування, несуть самі учасники та
лікарі, які надали висновок – допуск спортсмену на участь у змаганнях.
Цей регламент є офіційним викликом на змагання.
Начальник відділу масового спорту
Артем ОРІШЕВСЬКИЙ
ПОГОДЖЕНО
Президент Федерації плавання України
______________________ А.А. Власков
____________________________2021 р.

