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ПОЛОЖЕННЯ 

Про проведення чемпіонату з плавання серед юнаків та дівчат, а також 

серед плавців категорії «Мастерс» на призи Чемпіона Світу 

Георгія Чижевського  

 

І. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ 

−  Виявлення поваги до найдосвідченішого «Мастерс» в Україні 

Г. Чижевського; 

−  Популяризація плавання та здорового способу життя; 

−  Підвищення рівня спортивної майстерності юних плавців та плавців 

категорії «Мастерс»; 

−  Розширення та укріплення дружніх стосунків між спортсменами; 

−  Заохочення мешканців міста до систематичних занять спортом; 

−  Встановлення дружніх зв’язків між поколіннями. 

 

II. ТЕРМІН І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

Змагання проводяться: 10–11 березня 2018 року у фізкультурно-

оздоровчому комплексі «Водограй», басейн – 25 м, 5 доріжок, t – 29 C, за 

адресою – м. Вознесенськ, Миколаївська область, вулиця Шевченка, 63-а. 

Ручний хронометраж. 

 

III. КЕРІВНИЦТВО І ПРОВЕДЕННЯ 

Проведення змагань безпосередньо покладено на головну суддівську 

колегію: 

головний суддя – Фурман С.В.; секретаріат – Ківало В.Г., 

Якименко А. Д.  

 

ІV. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ ТА НАГОРОДЖЕННЯ 

Змагання проводяться в особистій першості відповідно до правил 

Міжнародної федерації плавання FINA.  

* до участі у змаганнях допускаються учасники, які пройшли медичний 

контроль та надали заявку встановленого зразка. 

* в індивідуальних номерах програми спортсмени беруть участь в 

наступних вікових категоріях: 

 



ЮНІОРИ 

I. гр. 2000–2001; 

II. гр. 2002–2003; 

III. гр. 2004–2005; 

IV. гр. 2006–2007;  

V. гр. 2008 і молодше 

 

МАСТЕРС 

І. 1993–1988; 

ІІ. 1987–1982; 

ІІІ. 1981–1976; 

ІV. 1975–1970; 

V. 1969–1964; 

VI. 1963–1958; 

VII. 1957–1952; 

VIII. 1951–1946; 

VIV.1945–1940; 

X. 1939–1934; 

XI. 1933–1928; 

XII. 1927–1922; 

 

Кожен спортсмен має право стартувати в двох індивідуальних номерах 

програми за один день, не враховуючи естафет. 

 

Нагородження: в індивідуальних номерах програми учасники, які посіли 1, 

2, 3 місця нагороджуються  грамотами і медалями. В естафетному плаванні – 

пам’ятними призами. 

 

V. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 

І день змагань. 10.03.2018, субота  
Реєстрація учасників – 13.00 

Розминка – 13.45 

Парад учасників змагань – 14.45 

Старт – 15.00 

 

1. 400 м вільний стиль. 

2. 100 м брас. 

3. 100 м бат. 

4. 100 м на спині. 

5. 100 м вільний стиль. 

6. Естафета комбінована змішана 4×50 м 



 

ІІ день змагань. 11.03. 2018, неділя  

 

Розминка – 10.00 

Старт – 11.00 

 

1. 200 м комплексне плавання 

2. 50 брасс 

3. 50 бат 

4. 50 на спині 

5. 50 вільний стиль 

6. 200 м брас на спеціальний приз в абсолюті серед «Мастерс» та 

юніорів 

7. 100 комплекс 

8. Єстафета 4 ×50 вільний стиль змішана. 

 

Стартовий внесок юніори – 150 гривень (за 2 дні змагань).  

 

Стартовий внесок «Мастерс» – 250 гривень (за 2 дні змагань) 

 

Поіменні технічні заявки просимо надіслати секретаріату 

до 04.03.2018 року електронною поштою: swimnikolaev@gmail.com 

Тел. для довідок – (095)0314875 – головний суддя; 

 (097)5630384; (063)0600261 - секретаріат. 

Питання з приводу проживання Конський Юрій Васильович 0958529411 

 

VІ. ВИТРАТИ НА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Витрати, пов’язані з відрядженням учасників змагань (проїзд, 

проживання, добові, добові у дорозі, оплата стартового внеску) за кошти 

організацій, що відряджають та за рахунок власних коштів учасників 

змагань. 

Витрати по оренді приміщення та придбаннядипломів, медалей та 

призів несуть учасники турніру 

  

Це положення є офіційним викликом на змагання. 
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