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К А Л Е Н Д А Р 
національних та міжнародних змагань 

з плавання в категорії «Мастерс» 
на 2017 рік 

 

Назва 
Термін 

початку/ закінчення 
Місце 

проведення 
Організації, особи відповідальні 

за проведення 

Турнір пам'яті Г.П. Бурлакова 04-05 лютого 2017 м. Миколаїв  ВАПКМ / «Афаліна Мастерс» 
Фурман Олексій 

    

«Олімпійська година» (по переписці) 01-28 лютого 2017 На місцях ВАПКМ / КМ  
Керівництво Клубів 

    

«Кубок Прикарпаття» 18-19 лютого 2017 
м. Івано-

Франківськ 
ВАПКМ / ВП ФПУ / «Станіславів» 
Венкова Ольга, Сав’юк Василь  

    

Міжнародний турнір Кубок «Мотор-Зеніт», 
Національний Кубок Асоціації «МАСТЕРС»* 

24-26 березня 2017 м. Запоріжжя ВАПКМ / «Мотор Зеніт» 
Довжик Костянтин 

    

Відкритий чемпіонат Тернопільської 
області серед плавців категорії «МАСТЕРС» 02 квітня 2017 м. Тернопіль ВАПКМ / ВП ФПУ 

Малашевський Олександр 
    

Кубок «Блюмінг» 22-23 квітня 2017 м. Краматорськ ВАПКМ / «Блюмінг» 
Воротняк Олександр 

    

Всесвітні Ігри «МАСТЕРС» 21-30 квітня 2017 
м. Окленд  

(Нова Зеландія) 
ФПУ, ВАПКМ 

    

Міжнародний турнір «Квітуча сакура» 30 квітня – 01 травня 
2017 м. Ужгород ВАПКМ / «На Cтарт» 

Колечко Вадим 
    

Відкрита першість Полтавської області  
з плавання серед спортсменів категорії 
«МАСТЕРС» 

03-04 червня 2017 м. Полтава ВП ФПУ / «Скажені карасі» 
Яковенко Максим 

    

Міжнародний турнір «Чорноморська 
Перлина», Національний Кубок Асоціації 
«МАСТЕРС» 

24 червня 2017 
 

м. Одеса 
 

ВАПКМ / «Одеса Аква Мастерс» 
Медведєв Ігор 

    

Міжнародний турнір «Чорноморська 
Перлина», Національний Кубок Асоціації 
«МАСТЕРС»  на відкритій воді** 

24-25 червня 2017 м. Одеса ВАПКМ / «Одеса Аква Мастерс» 
Сосіна Ірина 

    

«Марафон Чеха» 01-02 липня 2017 м. Суми ВП ФПУ /  
Маслій Анатолій 

    

Міжнародний турнір «Тетерів Open», 
Національний Кубок Асоціації «МАСТЕРС»  
на відкритій воді 

15-16 липня 2017 м. Житомир ВАПКМ / «Житомир Аква Мастерс», 
Кухарєв Ігор 

    

Чемпіонат Світу «МАСТЕРС» 10-12 серпня - OW 
14-20 серпня 2017 

м. Будапешт 
(Угорщина) 

ФПУ, ВАПКМ 

    

Міжнародний турнір «Біле озеро»,  
Національний Кубок Асоціації «МАСТЕРС» 
на відкритій воді 

04-07 серпня 2017 
м. Вараш 

(м. Кузнєцовськ) 
1 миля 

ВАПКМ / «Енергоатом» 
Савчук Олександр 

    

«Марафон через Дніпро» 12 серпня 2017 
м. Черкаси 

10 км  
ВАПКМ /  

Філімонов Михайло 
    

Відкритий чемпіонат Ужгорода в категорії 
«Мастерс» 

09 вересня 2017 м. Ужгород 
ВП ФПУ / 

Левицький Роберт 
    

«Спринт Запоріжжя» 16 вересня 2017 м. Запоріжжя ВАПКМ / «Мотор Зеніт» 
Довжик Костянтин 

    

Міжнародний турнір «Кубок Лева», 
Національний Кубок Асоціації «МАСТЕРС» 

23-24 вересня 2017 м. Львів ВАПКМ / «Євро-Львів» 
Фріауф Руслан 

    

Відкритий чемпіонат м. Києва 
на призи клубу «Гаврілич»,  
Національний Кубок Асоціації «МАСТЕРС» 

21-22 жовтня 2017 м. Київ - Бровари ВАПКМ / «Гаврілич» 
 Золотько Віктор 

    

«Бобридіада» (Фестиваль спринту) 24-26  листопада 2017 м. Бориспіль ВАПКМ / «Чубинські бобри» 
 Фесенко Сергій 

    

Турнір «Кубок Ніни Сосніної» 15-17 грудня 2017 м. Житомир ВАПКМ / «Житомир Аква Мастерс» 
Кухарєв Ігор 

  

  Примітка:     * Етапи Національного кубку Всеукраїнської Асоціації плавальних клубів «МАСТЕРС» 
    ** Етапи Національного кубку Всеукраїнської Асоціації плавальних клубів «МАСТЕРС» на відкритій воді 
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