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РЕГЛАМЕНТ 

Турніру «Chevalier Panorama Fest» 

 
 

1. Цілі і завдання: 

● пропаганда здорового способу життя і мислення, фізичної культури і активного довголіття; 

● популяризація плавання як виду спорту і важливого життєвого навику; 

● підтримка ветеранського руху і відродження спортивних традицій; 

● залучення до спортивного життя колишніх спортсменів, інваспортсменів та любителів      

плавання; 

● виявлення найсильніших плавців в кожній віковій категорії, удосконалення їх майстерності;  

● зміцнення дружніх зв’язків між клубами ветеранського плавання різних країн; 

● пропаганда ідеї спорту довжиною в життя та зв`язку різних спортивних поколінь; 

● підтримка молодіжного спорту рухом «Мастерс».  

2. Терміни і місце проведення: 

Змагання проводяться 6 березня 2022 року в с. Яблуниця, Івано-Франківська область, у закритому 

25-метровому плавальному басейні готельного комплексу «Chevalier Panorama» за адресою: вул. 

Горішків, 323 Г,с. Яблуниця. 

Загальна програма: 

6 березня 2022 р.  

● день прибуття, реєстрація/мандатна комісія                                10:00-12:00                                                                              

● розминка                    12:00-12:50 

● парад відкриття                                                                                 12:50-13:00 

● старт                     13:00-16:00 

● Конференція УПА «Мастерс»                                                      16:30-19:30 
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● підбиття підсумків змагань відбудеться за 20 хвилин після закінчення програми змагань. 

Головний суддя має право на прохання представників команд перенести час підведення підсумків 

першості на термін, достатній для ознайомлення з підсумковим протоколом і перевіркою 

нарахованих очок. 

 

3. Організація і проведення змагань: 

Організатор змагань: готельний комплекс «Chevalier Panorama». 

Загальне керівництво здійснює Українська Плавальна Асоціація «Мастерс». 

Проведення змагань покладено на суддівську колегію. 

 

4. Програма змагань складається з 5 обов’язкових етапів: 

 

6 березня 2022 р.  

Сесія 1   з 13:00 

50 м  н/сп жін., чол. 

50 м брас жін., чол. 

50 м бат жін., чол. 

перерва 30 хвилин 

Сесія 2    з 14:30 

50 м в/с жін., чол. 

100 м кп жін., чол. 

 

 

5.  Заявки, стартові внески: 

5.1 Заявки на участь у змаганнях «Аматорами» (п. 9.1) або «Мастерс»  подаються                     

з 10.02.2022 р. до 05.03.2022 р. на електронну адресу: application.swim@gmail.com                        

( Мельник Дмитро, тел.: 096 542 24 60 ) .  

Тільки після електронної оплати стартового внеску змагань учасник вважається 

зареєстрованим. За ним бронюється місце у запливах. Для участі у церемонії нагородження 

він має пройти мандатну комісію на предмет підтвердження вікової категорії. Оплата може 

проводитись до завершення процедур електронної реєстрації. Такий учасник може 

звернутись до організаторів за додатковою допомогою в проведенні реєстрації, в разі потреби.   

 

5.2 Оплата стартових внесків проводиться тільки в електронному вигляді на 

картковий рахунок відповідальної особи УПА «Мастерс» Золотько Оксани 

Юріївни_(ПриватБанк: 5457 0822 3670 9619).  
5.3  Після 05.03.2022 року заявки не приймаються. 
 

5.4  Вартість стартових внесків: 

5.4.1  Категорія «Мастерс», «Аматори», «Пре Мастерс» - 450 грн  

5.4.2 Категорія «Мастерс», «Аматори» ( жінки старші 65 років, чоловіки старші 70 років) - 

250 грн.  

 

6. Учасники змагань 

6.1 До участі в змаганнях в категорії «Мастерс» допускаються чоловіки і жінки, які досягли віку 20 

років у наступних вікових категоріях (станом на 31 грудня 2022 року): 

20-24 – 2002-1998 р.р. 

25-29 - 1997-1993 р.р. 60-64 - 1962-1958 р.р. 

30-34 - 1992-1988 р.р. 65-69 - 1957-1953 р.р. 

35-39 - 1987-1983 р.р. 70-74 - 1952-1948 р.р. 

40-44 - 1982-1978 р.р. 75-79 - 1947-1943 р.р. 

45-49 - 1977-1973 р.р. 80-84 - 1942-1938 р.р. 

50-54 - 1972-1968 р.р. 85- 89 -1937-1933 р.р. 

55-59 - 1967-1963 р.р. 90 і ст.- 1932 і ст. 
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7. Умови проведення змагань:  

- змагання проводяться згідно з правилами Міжнародної федерації плавання та правилами 

Федерації плавання України в категорії «Мастерс»; 

- змагання проводяться без попередніх запливів, електронний хронометраж. 

-  

8. Мандатна комісія 

До складу мандатної комісії входять:  

Головний суддя змагань, Головний секретар змагань, Рефері змагань; 

Капітани команд-учасниць. 
 

9. Реєстрація учасників. 

- попереднє формування протоколів проводиться на підставі технічних заявок, переданих в 

електронній формі на поштову скриньку; список буде сформовано до 06.03.2022 року і 

опубліковано на сайті УПА «Мастерс» та сторінці Фейсбук.   

- остаточний варіант стартових протоколів буде сформований після закриття роботи мандатної 

комісії; 

- під час роботи мандатної комісії представники клубів та спортсмени, які заявляються особисто, 

зобов'язані надати наступний пакет документів на кожного учасника змагань: 

 - документ, що посвідчує особу; 

 - РОЗПИСКА про добровільний ризик  (зразок дивіться в додатку №1); 

- учасники, що запізнилися, надавши вищевказаний пакет документів, допускаються до участі в 

змаганнях поза конкурсом (розставляються в запливах на вільних доріжках за умови їх наявності) 

за умови сплати стартового внеску; до командного заліку і нагородження не допускаються; 

- кожен учасник несе особисту відповідальність за стан свого здоров'я під час змагання, що 

підтверджується підписом в заявці встановленого зразку (додаток №1). 

 

9.1 Аматори. 

Аматори – учасники змагань, які не займались професійною спортивною підготовкою з плавання в 

будь-якому віці та не показують більше 250 балів згідно таблиці ФІНА. Реєстрація за ознакою 

«Аматор» або «Мастерс» проводиться учасниками самостійно. Серед Аматорів встановлюються 

розрядні нормативи 1, 2, 3 аматорський згідно з таблицею результатів: 

http://mastersswim.com.ua/upload/files/Classification_amateurs.pdf. 

 

10. Нагородження:  

Переможці та призери в загальному підсумку програми в кожній віковій групі нагороджуються 

грамотами за сумою очок ФІНА. 

Переможці та призери в загальному підсумку в абсолютній першості серед чоловіків і жінок 

нагороджуються медалями, грамотами за сумою очок ФІНА.  

Спортсмени Аматори, які не брали участь в одному або більшій кількості номерів програми, 

приймають участь у змаганнях на встановлення розрядних нормативів. 

 

11. Фінансування: 

Фінансові витрати на проведення змагань несе УПА «Мастерс» разом із учасниками змагань за 

підтримки рекламодавців та спонсорів турніру. 

Проїзд до місця змагань, проживання та харчування іногородніх учасників здійснюється за 

рахунок організацій, що їх відрядили. 

 

12. Розміщення учасників: 

За попередніми заявками оргкомітет здійснює бронювання місць.  

Інформація щодо проїзду до місць проживання, проведення урочистої вечері і т.д. буде надана при 

реєстрації і на сайті УПА «Мастерс» та сторінці Фейсбук. 
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13. Медичне забезпечення змагань 
Медичне забезпечення змагань здійснюється відповідно до «Положення про медичне забезпечення 

спортивних заходів», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 

27.10.2008 р. № 614.  

До медичного забезпечення змагань залучаються кваліфіковані медичні працівники. Присутність 

лікаря на змаганнях є обов’язковою. Лікар входить до складу колегії суддів на правах заступника 

головного судді.  

Учасники самостійно відповідають за медичне страхування і дозвіл лікаря на допуск до змагань. 

 

14. Оскарження результатів змагань 

Результати змагань можуть бути оскаржені представниками команди. Протест (апеляція) у 

письмовому вигляді подається до колегії суддів змагань не пізніше, ніж за 30 хвилин після 

закінчення змагань і приймається до розгляду за умови оплати апеляційного збору в розмірі 200,00 

гривень за кожен протест. 

Оскарження розглядається колегією суддів негайно. 

 

15. Контакти    

Адреса УПА «Мастерс»: вул. Сім’ї Сосніних, 3, м. Київ, Україна, 03134.    

E-mail: application.swim@gmail.com (Дмитро), oksana.zolotko.i@gmail.com (Оксана). 

Контактні телефони:  
096 953 67 40 (Золотько Оксана), 096 542 24 60 ( Мельник Дмитро).  
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Додаток 1 

 

 

 
РОЗПИСКА 

про добровільний ризик і про згоду 

на обробку персональних даних та використання фото - і відеоматеріалу з персональним 

зображенням 

Я, _________________________________________________________________, (ПІБ): 

 

1) Ознайомлений з Регламентом про проведення Турніру «Chevalier Panorama Fest», який 

проводиться 6 березня 2022 р. в с. Яблуниця, Івано-Франківська обл.. З умовами проведення 

змагань згоден і зобов'язуюсь суворо виконувати всі вимоги і умови організаторів змагань. 

Я підтверджую, що готовий змагатися і не страждаю ніякими захворюваннями або серйозними 

травмами, не маю протипоказань до фізичних навантажень. У разі отримання мною різних травм, 

фізичних каліцтв і навіть летального кінця ні я, ні мої родичі, а також мої довірені особи претензій 

до організаторів, суддів та інших осіб і організацій, що мають відношення до проведення змагань, 

не матимуть. 

 

2) Даю згоду організаторам змагань на обробку моїх персональних даних, а також на використання 

фото- і відеоматеріалу з моїм зображенням, отриманого організаторами під час проведення 

змагань, в рекламних цілях (розміщення матеріалів на сайтах, в соціальних мережах та інших 

рекламних засобах). 

 

 

 

 

Дата ____________                                                                  Особистий підпис       ___________ 

 

 

 

 

 

 
  

 

Даний Регламент 

є офіційним запрошенням на змагання 

 
(В Регламенті можливі незначні уточнення) 


