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________________ В. Сав’юк     ________________ І . Микитюк  
 
 

ПОЛОЖЕННЯ  
про проведення відкритого зимового чемпіонату 

Івано-Франківської області з плавання  
«Кубок Прикарпаття» категорії «МАСТЕРС» 

 
ЦIЛI I ЗАВДАННЯ 

 Популяризація плавання серед різних груп населення. 
 Підвищення рівня спортивної майстерності плавців-ветеранів. 
 Виявлення спортсменів – кандидатів до збірної команди України з плавання 

категорії «МАСТЕРС». 
 Визначення рівня розвитку плавання в Україні. 
 Підведення підсумків роботи серед спортивних клубів. 
 

ТЕРМІН I МIСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 
Змагання проводяться 18-19 лютого 2017 р. у м. Івано-Франківську, вул. Мазепи, 142а, 
басейн Івано-Франківського коледжу фізичного виховання Національного університету 
фізичного виховання і спорту України (25м, температура води +26-270 С). 

 
ОРГАНIЗАЦIЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Проведення змагань доручається головній суддівській колегії. 
Відповідальність за організацію i проведення змагань покладається на місцеві органи 
виконавчої влади з фізичної культури і спорту, обласну та міську федерації плавання. 
Змагання проводяться відповідно до правил Міжнародної федерації плавання (FINA). 

 
УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

При проведенні змагань встановлюються такі вікові групи станом на 31 грудня 2017 року. 
 

25-29 – 1992 - 1988   60-64 – 1957 - 1953 
   30-34 – 1987 - 1983   65-69 – 1952 - 1948 
   35-39 – 1982 - 1978   70-74 – 1947 - 1943 
   40-44 – 1977 - 1973   75-79 – 1942 - 1938  
   45-49 – 1972 - 1968   80-84 – 1937 – 1933 
   50-54 – 1967 - 1963   85-89 – 1932 - 1928 
   55-59 – 1962 - 1958   90-94 – 1927 - 1923 
 

ПОЧАТОК ТА ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 
18 лютого 2017 р. – день приїзду учасників змагань, розселення. 
19 лютого 2017 р. – реєстрація учасників до 13.00.  
Стартовий внесок – 60 грн. Учасники старші 70 років – безкоштовно.  
Кожен учасник може стартувати не більше ніж в трьох індивідуальних номерах. 
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ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 
Розминка 13.00 год. Парад відкриття 13.40 год.  Початок змагань 14.00 год.  
 

    І сесія      ІІ сесія    
100 м к/пл   200 м к/пл  
  50 м в/с     50 м н/с 
  50 м брас     50 м бат. 
100 м бат.   100 м в/с 
100 м н/с   100 м брас 
200 м в/с   200 м н/с 
200 м брас   200 м бат. 

 
ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ ТА НАГОРОДЖЕННЯ 

Всі витрати на відрядження учасників змагань (проїзд, добові у дорозі, харчування, 
проживання) за рахунок організацій, що відряджають. 
Витрати на проведення змагань та нагородження переможців і призерів за рахунок 
спонсорів, міського та обласного спорткомітетів. 
 

РОЗМІЩЕННЯ УЧАСНИКІВ ТА КОНТАКТИ 
Готель Станіславів (тел.: 0342 75 24 70, 067 355 0277)  
2-х місн. (сніданок, інтернет, автостоянка) 
 
Гуртожиток коледжу (тел.: 093 424 1665 – Мельник С.В.) 
Кімнати 2-4 чол. 1 місце – 60-80 грн. 
  

Заяви на участь у змаганнях необхідно надіслати 
до 15 лютого 2017 року. 

 
 
Головний суддя: Мельник Світлана Вікторівна (тел.: 093 424 1665) 

svitlanamelnik@mail.ru 
 
Організатори змагань: Вєнкова Ольга Стефанівна (тел.: 067 985 5716)  

cesya@yandex.ru 
     

Сав’юк Василь Васильович (тел.: 050 945 5500) 
     

Майструк Віктор Васильович (тел.: 097 268 4567)  
vikmaistruk@mail.ru 
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