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П О Л О Ж Е Н Н Я 
про проведення відкритого чемпіонату Івано-Франківської області  

з плавання серед ветеранів категорії «MASTERS» 
 

1. Цілі та завдання:  
• розвиток ветеранського руху з плавання в області; 
• пропаганда здорового способу життя; 
• залучення в спортивне життя колишніх спортсменів і аматорів плавання; 
• виявлення найсильніших плавців-ветеранів; 
• зміцнення дружніх зв'язків між клубами ветеранів з плавання України. 
2. Термін та місце проведення змагань: Змагання проводяться 24-25 лютого 2018 року за адресою: 
Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Мазепи 142,а (басейн коледжу фізичного виховання). День приїзду 
та реєстрація учасників змагань 24 лютого 2018 року в плавальному басейні КФВ, 12.00 год. Розминка о 
13.00. Старт о 14.00 год. 
3. Керівництво проведення змагань: Загальне керівництво та контроль за підготовкою і проведення 
змагань здійснюється Департаментом сім'ї, молоді та спорту міської держадміністрації (Матешко В.В.) 
та федерацією плавання Івано-Франківської області (Сав'юк В.В.) та міста (Микитюк І.Р.). 
Безпосереднє проведення змагань покладається на головну суддівську колегію.  

Головний суддя змагань – Мельник Світлана Вікторівна 
Головний секретар змагань – Дейчаківський Тарас Яремович  
Організатори змагань – Вєнкова Ольга Стефанівна, Майструк Віктор Васильович. 

4. Учасники змагань: Вік учасників змагань визначається станом на 31 грудня 2018 року в наступних 
вікових групах:   25-29 – 1993 – 1989 рр.    30-34 – 1988 – 1984 рр.  

    35-39 – 1983 – 1979 рр.    40-44 – 1978 – 1974 рр.  
45-49 – 1973 – 1969 рр.    50-54 – 1968 – 1964 рр.  

    55-59 – 1963 – 1959 рр.    60-64 – 1958 – 1954 рр.  
    65-69 – 1953 – 1949 рр.    70-74 – 1948 – 1944 рр.  
    75-79 – 1943 – 1939 рр.    80-84 – 1938 – 1934 рр.  
    85-89 – 1933 – 1929 рр.    90-94 – 1928 – 1924 рр.  

5. Програма змагань: Змагання особисті і проводяться згідно Правил змагань з плавання, 
затвердженими федерацією плавання України. Кожен учасник має право брати участь в трьох видах 
програми. 

Програма змагань: 100 м к/п; 50 м в/с; 50 м брас; 100 м бат; 100 м н/с; 200 м в/с; 200 м брас;   
200 м к/п; 50 м н/с; 50 м бат; 100 м в/с; 100 м брас; 200 м н/с; 200 м бат. 
6. Нагородження переможців змагань: Переможці та призери змагань нагороджуються медалями і 
грамотами.  
7. Умови фінансування змагань: Витрати по організації та проведенню змагань – за рахунок федерації 
плавання міста, спонсорів та інших організацій. Грамоти – за рахунок Департаменту сім'ї, молоді та 
спорту міської держадміністрації. 
Витрати на відрядження учасників змагань (проживання, харчування, добові в дорозі – за рахунок 
відряджуючих організацій та спонсорів).  

Стартовий внесок: 70 грн. за дистанцію. 
8. Заявки: Попередні заявки на участь у змаганнях (із зазначенням прізвища, імені та по-батькові, року 
народження, вікової категорії, попередніх результатів й необхідності проживання) подати до 21 лютого 
2018 року електронною поштою: cesyaa06@gmail.com 
Заявки та довідки про стан здоров’я, завірені печаткою лікаря та керівника відряджуючої організації 
подаються на реєстрації 24 лютого 2018 року до 12.00 год.  

Довідки за телефоном: 067 985 57 16 – Вєнкова Ольга Стефанівна. 
     095 450 8571 – Мельник Світлана Вікторівна 
     050 945 55 00 – Савюк Василь Васильович 

 

ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ 
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