
ЗАТВЕРДЖУЮ  
 
Ректор УжНУ 
 
 
                                
________     Смоланка В.І. 
                        

ЗАТВЕРДЖУЮ  
 
Президент  ВАПК МАСТЕРС 
 
 
                                
__________________  Фріауф Р. 
                        

ЗАТВЕРДЖУЮ  
 
Голова Закарпатської асоціації ветеранів 
фізичної культури і спорту 
 
 
                                
________     Плеханов А. 
                        

ЗАТВЕРДЖУЮ  
 
Начальник  Управління у справах  
культури, спорту, сім’ї та молоді 
 
 
                                
__________________  Василиндра О.М. 
                        

ЗАТВЕРДЖУЮ  
 
Голова правління  
ГО ОСКП «НА СТАРТ»  
 
 
                                
________     Колечко В.О 
                        

ЗАТВЕРДЖУЮ  
 
Керівник ВП Федерації плавання 
України в Закарпатській області 
 
                                
__________________  Левицький Р.Й. 
                        

 
РЕГЛАМЕНТ 

м.УЖГОРОД                                                                          29 квітня - 30 квітня 2018року. 

"КВІТУЧА САКУРА" 

Міжнародна Універсіада любителів плавання в рамках турніру в категорії 
«Мастерс". 

ОРГАНІЗАТОРИ:  ГО ОСКП «НА СТАРТ», Всеукраїнська Асоціація плавальних 
клубів "Мастерс", УжНУ, Відділ культури, спорту, сім’ї та молоді Ужгородської 
міської ради, Відокремлений підрозділ ФПУ  в Закарпатській області, 
Закарпатська обласна асоціація ветеранів фізичної культури і спорту. 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ: Басейн спорткомплексу ДВНЗ УжНУ,                       
м. Ужгород, вул. І. Франка, 1. (Закритий, довжина 25 м, 6 доріжок) 

ХРОНОМЕТРАЖ : ручний. 



УЧАСТЬ:  до  участі у змаганнях допускаються жінки та чоловіки, які досягли 18-
річного віку і старші  (вік визначається станом на 31 грудня 2018 року) .  

Персональну відповідальність за здоров’я учасників змагань підчас проведення 
змагань несуть самі учасники, завіривши своїм підписом заяву відповідного 
зразка при проходженні реєстрації та мандатної комісії.  

ПРИЙОМ ЗАЯВОК : Учасники, що представляють клуби можуть подавати заявки 
на змагання тільки в рамках клубних заявок. Плавці, які не входять в жоден 
клуб, подають індивідуальні заявки.  

Заявки надсилаються електронною поштою на адресу: na.start.swim@gmail.com . 

Індивідуальна заявка повинна містити: прізвище та ім'я учасника, повну дату 
народження, вікову категорію, вибраний вид програми із зазначенням 
актуального результату по часу.  

ТЕРМІН ПОДАННЯ ЗАЯВОК : Кінцевий термін прийому заявок спливає 24 квітня 
2018р.  

Не дозволяються будь-які зміни під час проходження мандатної комісії та в день 
змагань в заявлені раніше дистанції.  

УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ  

До участі в змаганнях допускаються жінки та чоловіки, які досягли 18-річного 
віку і старші ( вік визначається станом на 31 грудня 2018 року). 

Вікові категорії учасників змагань :  

«аа» 18-24  2000 – 1994 рр. 
"А"  25-29 - 1993 - 1989 рр.                     "Н" 60-64 - 1958 - 1954 рр. 

"В"  30-34 - 1988 - 1984 рр.                     "І"   65-69 - 1953 - 1949 рр. 

"С"  35-39 - 1983 - 1979 рр.                     "J"  70-74 - 1948 - 1944 pp. 

"D"  40-44 - 1978 - 1974 pp.                     "K"  75-79 - 1943 - 1939 pp. 

"E"  45-49 - 1973 - 1969 pp.                     "L"  80-84 - 1938 - 1934 pp. 

"F"  50-54 - 1968 - 1964 pp.                     "M"  85-89 - 1933 - 1929 pp. 

"G"  55-59 - 1963 - 1959 pp.                     "N"  90-94 - 1928 - 1924 pp. 

В естафетному плаванні команди виступають в наступних вікових категоріях : 



«аа» - 72-99; "А" - 100-119; "B" - 120-159; "C" - 160-199; "D" - 200-239; "E" - 240-
279; "F" - 280-319; 

"G" - 320-359. 

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ : 

Субота 

28 квітня 2018  

Неділя 

29 квітня 2018  

Понеділок  

30 квітня 2018  

Реєстрація : 16.00-20.00 Реєстрація : 10.00-11.30  

 Розминка : 12.00-12.45 Розминка : 9.00-9.50 

 Парад-відкриття: 12.50  

 Початок змагань : 13.20 Початок змагань : 10.00 

 

СПОРТИВНА ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ  

НЕДІЛЯ 29 квітня 2018р. 

ЖІНКИ 

1.  50 м вільний стиль 

3.  100 м на спині 

5.  50 м брас 

7.  100 м батерфляй 

9.  200 м комплекс 

11.  200 м вільний стиль  

13.  Естафета 4х50 в/ст змішана 

ЧОЛОВІКИ 

2.  50 м вільний стиль 

4.  100 м на спині  

6  50 м брас 

8.  100 м батерфляй  

10.  200 м комплек 

12.  200 м вільний стиль  

 

ПОНЕДІЛОК 30 КВІТНЯ  

ЖІНКИ  

1.  100 м вільний стиль  

3.  50 м на спині  

5.  100 м брас 

7.  50 м батерфляй  

ЧОЛОВІКИ 

2.  100 м вільний стиль  

4.  50 м на спині  

6.  100 м брас  

8.  50 м батерфляй 



9.  100 м комплекс  

11.  400 м вільний стиль  

13. Естафета 4х50 комбінована змішана 

10.  100 м комплекс  

12.  400 м вільний стиль  

 

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ  

Змагання особисті. Кожен учасник може змагатись у необмеженій кількості 
дистанцій. 

Змагання проводяться відповідно до правил Міжнародної федерації плавання  
(FINA), правил змагань з плавання для плавців категорії "Мастерс" (далі - 
Правила) та даного Регламенту.  

Учасники змагань включаються до стартового протоколу тільки після реєстрації 
та мандатної комісії.  

Під час проходження мандатної комісії не дозволяється змінювати заявлені 
раніше дистанції. Змагання проводяться без попередніх запливів.  

Запливи проводяться серіями на час. Серії будуть встановлені відповідно до 
заявлених даних по часу. У разі відсутності в заявці даних щодо чосових 
результатів, її буде поставлено у найслабшу серію.  

Учасники змагань розподіляються на категорії любителів (далі ЛЮБИТЕЛІ) та 
МАСТЕРС.  Для ЛЮБИТЕЛІВ проводиться окремий залік результатів на 
дистанціях 50м вільним стилем, 50м на спині, 50м батерфляй та 50м брас. Також 
ці результати враховуються в залік категорії МАСТЕРС при дотриманні 
учасниками правил техніки плавання ФІНА. ЛЮБИТЕЛІ можуть приймати участь і 
в інших видах програми в рамках категорії МАСТЕРС. 
 

ФІНАНСОВІ УМОВИ УЧАСТІ У ЗМАГАННЯХ  

 Єдиний стартовий внесок для учасників в категорії МАСТЕРС складає 250 грн (10 
евро) з людини. Єдиний стартовий внесок для любителів складає 50 грн з 
людини. 

  Витрати  на проведення змагань: робота суддівської колегії, придбання грамот, 
кубків та медалей, призів для переможців МАСТЕРС– за рахунок Управління у 
справах культури, спорту, сім’ї та молоді.  

Витрати на оренду басейну, придбання грамот, медалей для ЛЮБИТЕЛІВ, 
пам’ятних знаків усіх учасників змагань  - за рахунок УжНУ. 
 



Витрати на канцтовари, подарунки, медикаменти, озвучення, афіші – за рахунок 
Закарпатської Асоціації ветеранів спорту.                 

      Проїзд, добові, проживання та харчування іногородніх учасників інших міст – 
за рахунок відряджуючих організацій.  
 

НАГОРОДЖЕННЯ  

Кожен учасник змагань отримує пам'ятний подарунок.  

Спортсмени-ЛЮБИТЕЛІ, які посіли 1-3 місце у відповідних вікових категоріях в 
індивідуальних видах програми на дистанціях 50м, окремо серед чоловіків та 
жінок, нагороджуються дипломами та медалями. 
 
Спортсмени, які посіли 1-3 місце у відповідних вікових категоріях в 
індивідуальних видах програми, окремо серед чоловіків та жінок, 
нагороджуються дипломами.  

Команди, які в естафетах посіли 1-3 місце у відповідних вікових категоріях, 
нагороджуються дипломами.  

Спортсмени, які посіли 1-3 місце у абсолютному заліку в індивідуальних видах 
програми  (згідно нарахування балів по системі FINA), окремо серед чоловіків та 
жінок, нагороджуються дипломами та медалями.  

Спортсмени, які посіли 1-3 місце у абсолютному заліку  (по трьох кращих 
результатах згідно нарахування балів по системі FINA), окремо серед чоловіків 
та жінок, нагороджуються дипломами та кубками.  

Абсолютна першість вираховується згідно нарахування балів по рейтинговій 
таблиці FINA  (www.fina.org). 

МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗМАГАНЬ  

Персональну відповідальність за здоров'я учасників змагань підчас проведення 
змагань несуть самі учасники, завіривши своїм підписом заяву відповідного 
зразка при проходженні реєстрації та мандатної комісії.  

Кожен учасник змагань повинен мати страховий поліс від нещасних випадків на 
період проведення змагань, який необхідно пред'явити при проходженні 
реєстрації та мандатної комісії. Страховий поліс є обов'язковим.  

ІНШІ УМОВИ  

Результати змагань  (виду програми) можуть бути оскаржені відповідно до 
Правил змагань з плавання для плавців категорії "Мастерс". Протест у письмовій 



формі подається до суддівської колегії змагань не пізніше, ніж за 30 хвилин 
після закінчення виду програми. Фінансовий внесок за розгляд протесту  
(оскарження) складає 100 грн. Оскарження негайно розглядається головним 
суддею змагань.  

КОНТАКТИ З ОРГАНІЗАТОРАМИ 

Вадим Колечко  - тел.: +38 050 513 7705;  e-mail: kolechko_v@ukr.net  

Наталія Колечко  -  тел.: +38 050 944 8378; e-mail: na.start.swim@gmail.com.  


