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ORGANIZATOR: 
Klub weteranów pływania Euro-Lviv.
  
WSPÓŁORGANIZATORZY:
Lwowska Rada Miejska, Federacja Pływania Obwodu Lwowskiego, 
Ukraińska Pływacka Asocjacja Masters, 
Federacja Pływacka Ukrainy.

DATA:
0708 WRZEŚNIA 2019.

MIEJSCE:
Pływalnia SKA (pływalnia edukacyjno-sportowy bazy sportów letnich MO Ukrainy), 
Ukraina, Lwów, ul. Kleparivska, 39a; 
odkryta pływalnia o długości 50 m; 
liczba torów 8; temperatura wody +26°С.

POMIAR CZASU: 
Elektroniczny.

UCZESTNICTWO:
Prawo startu w zawodach mają zawodnicy i zawodniczki w wieku 25 lat i starsi 
(wiek jest określany według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku).
Zawodnicy i zawodniczki muszą złożyć pisemne oświadczenie, że są zdrowi i startują na własną odpow-
iedzialność. Wypełniony i podpisany oryginał oświadczenia należy przekazać organizatorom. 
W zawodach mogą brać udział zawodnicy nie posiadający obywatelstwa ukraińskiego i będą 
uwzględnieni w klasyfi kacji generalnej.

LION CUP
7-8  WRZEŚNIA•LWÓW  2019

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ PŁYWACKI W KATEGORII MASTERS
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ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW
PRZYJMOWANE BĘDĄ TYLKO ZGŁOSZENIA ZGODNE Z REGULAMINEM!
Uczestnicy, którzy reprezentują kluby, mogą składać zgłoszenia do zawodów wyłącznie w ramach zgłoszeń 
klubowych. Pływacy, którzy nie należą do żadnego klubu, składają zgłoszenia indywidualne.
• Zgłoszenia w formacie LENEX FILE (w programie Splash Entry Editor) należy wysyłać pod adres poczty elektron-
icznej: riff .lviv@gmail.com.
Zgłoszenie w powyższym formacie można pobrać ze strony internetowej: www.mastersswim.com.ua.
• Zgłoszenia w formacie Excel (tylko dla indywidualnych zawodników) należy wysyłać pod adres poczty elektron-
icznej: riff .lviv@gmail.com.
Zgłoszenie ma zawierać: nazwisko i imię uczestnika, pełną datę urodzenia, kategorię wiekową, wybraną kategorię 
programu z podaniem aktualnego wyniku czasowego.
Zgłoszenie w formacie Excel można pobrać ze strony internetowej: www.mastersswim.com.ua.
Uwaga: Zgłoszenie dotyczy indywidualnych zawodów pływackich i sztafet.
Zgłoszenia sztafet – wyłącznie w pliku lxf – należy podać nazwę klubu i kategorię wiekową oraz skład.
Zmiana składu zespołu sztafetowego lub kolejności startu możliwa jest w obrębie tej samej kategorii wiekowej. 
Zmianę należy zgłosić w biurze zawodów, do czasu zakończenia trwania rozgrzewki zawodów, w którym zapla-
nowana jest konkurencja sztafetowa.

Zgłoszenia należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: riff .lviv@gmail.com 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 Września 2019 (niedziela).

Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone mailem wciągu dwóch dni, jeśli nie otrzymają Państwo takiego potwier-
dzenia prosimy o kontakt telefoniczny z panem Ruslanem Friauf: +38 067 673 4796.
Po opublikowaniu w Internecie (www.mastersswim.com.ua) listy zgłoszonych zawodników nie będą dokonywane 
jakiekolwiek zmiany. Ewentualne reklamacje mogą dotyczyć jedynie zgłoszonego czasu.

ZAWODNICY
• Kategorie wiekowe zawodników w kategoriach Amatorzy i Masters:

«A» – 25-29  – 1994-1990 «H» – 60-64  – 1959-1955
«B» – 30-34 – 1989-1985 «I» – 65-69 – 1954-1950
«C» – 35-39 – 1984-1980 «J» – 70-74 – 1949-1945
«D» – 40-44 – 1979-1975 «K» – 75-79 – 1944-1940
«E» – 45-49 – 1974-1970 «L» – 80-84 – 1939-1935
«F» – 50-54 – 1969-1965 «M» – 85-89 – 1934-1930
«G» – 55-59 – 1964-1960 «N» – 90-94 – 1929 i starsi

• Kategoria wiekowa uczestników zawodów w kategoriach Amatorzy i Pre-Masters: 
  «0» – 20-24  – 1999-1995 
Kategoria Amatorzy obejmuje wszystkich tych, które nabywają doświadczenie w sportowym pływaniu, nie mają 
fachowego sportowego przygotowania, sportowych kategorii, lecz mają pragnienie, siły i umiejętności w pływaniu, 
aby pokonać dystans.
Do kategorii Masters należą sportowcy, które przyjmowały uczestnictwo w ofi cjalnych zawodach z pływania kat-
egorii Masters w sezonie 2016-2018 i wcześniej, lub mają występy w sporcie zawodowym i są członkami klubów 
Masters i/lub USF.
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• Dla młodszych uczestników zawodów – kategorie Młodzieżowe:
10-11    – 2009-2008 16-17 – 2003-2002
12-13    – 2007-2006 18-19 – 2001-2000
14-15 – 2005-2004

• W pływaniu sztafetowym drużyny występują w następujących kategoriach wiekowych:
kategorii Młodzieżowe, Amatorzy і Pre-Masters: «0» – 0-99.
kategorii Amatorzy i Masters*: «A» – 100-119; «B» – 120-159; «C» – 160-199; «D» – 200-239; «E» – 240-279;  
«F» – 280-319; «G» – 320-359.
   *Uwaga: Udział uczestników zawodów z kategorii Młodzieżowe, Amatorzy i Pre-Masters w sztafetach kategorii Masters jest niedozwolony.

W drużynach sztafetowych mogą uczestniczyć wyłącznie uczestnicy z jednego klubu.

PROGRAM ZAWODÓW
BIURO ZAWODÓW miescic sie bedzie w budynku pływalni SKA (Ukraina, Lwów, ul. Kleparivska, 39a) i bedzie czyn-
ne w dniu 06 września 2019 r. w godzinach 16:00 – 20:00 oraz 07 września 2019 r. podczas trwania zawodów.

PIĄTEK
06 września 2019

SOBOTA
07 września 2019

NIEDZIELA
08 września 2019

Rejestracja: 16:00 – 20:00 Rejestracja: 08:00 – 10:00
Rozgrzewka: 10:00 – 10:50 Rozgrzewka: 10:00 – 10:50

Uroczyste otwarcie zawodów: 
11:00 – 11:20

Początek zawodów: 11:30 Początek zawodów: 11:00

SPORTOWY PROGRAM ZAWODÓW
SOBOTA • 07 WRZEŚNIA 2019

KOBIETY MĘŻCZYŹNI
1 50 m stylem dowolnym 2 50 m stylem dowolnym 
3 50 m stylem klasycznym 4 50 m stylem klasycznym
5 100 m stylem grzbietowym 6 100 m stylem grzbietowym
7 200 m stylem dowolnym 8 200 m stylem dowolnym
9 100 m stylem motylkowym 10 100 m stylem motylkowym

11 200 m stylem klasycznym 12 200 m stylem klasycznym
13 4×50 m sztafeta stylem dowolnym 14 4×50 m sztafeta stylem dowolnym
15 4×50 m sztafeta stylem zmiennym mix
16 400 m stylem zmiennym 17 400 m stylem zmiennym
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NIEDZIELA  •  08 WRZEŚNIA 2019
KOBIETY MĘŻCZYŹNI

18 50 m stylem grzbietowym 19 50 m stylem grzbietowym
20 50 m stylem motylkowym 21 50 m stylem motylkowym
22 100 m stylem klasycznym 23 100 m stylem klasycznym
24 200 m stylem zmiennym 25 200 m stylem zmiennym
26 100 m stylem dowolnym 27 100 m stylem dowolnym
28 200 m stylem motylkowym 29 200 m stylem motylkowym
30 200 m stylem grzbietowym 31 200 m stylem grzbietowym
32 4×50 m sztafeta stylem zmiennym 33 4×50 m sztafeta stylem zmiennym
34 4×50 m sztafeta stylem dowolnym mix
35 400 m stylem dowolnym 36 400 m stylem dowolnym

WARUNKI PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Zawody są indywidualne. Każdy zawodnik może występować na nieograniczonej liczbie dystansów.
Zawody są przeprowadzane według Reguł Światowej Federacji Pływackiej (FINA), Reguł zawodów pływackich dla 
pływaków kategorii Masters Federacji Pływackiej Ukrainy (dalej – Reguły) i niniejszego Regulaminu.
Zawodnicy zostają wpisani do protokołu startowego tylko po odbyciu rejestracji i przechodzeniu komisji mandatowej.
W czasie przechodzenia komisji mandatowej niedopuszczalna jest zmiana zgłoszonych wcześniej dystansów.
Zawody odbywają się bez serii próbnych.
Zawody odbywają się w startach z pomiarem czasu. Starty będą określone według zgłoszonych danych czasowych. 
W razie braku w zgłoszeniu danych o poprzednich wynikach, zostanie ono umieszczone do najsłabszego startu.

FINANSOWE WARUNKI UDZIAŁU W ZAWODACH
Opłata startowa dla zawodników w kategoriach Amatorzy, Pre-Masters i Masters wynosi 450,00 UAH 
od osoby niezależnie do liczby startów.
Zawodnicy w kategorii Młodzieżowe płacą opłatę startową w wysokości 100,00 UAH za uczestnictwo w zawo-
dach i za każdy dystans – 100,00 UAH.
Opłata wpisowa w pływaniu sztafetowym od klubu wynosi 200,00 UAH/sztafeta.
Opłata startowa zawodników i wpisowa za sztafety odbywa się przy przechodzeniu rejestracji i komisji mandatowej 
w biurze zawodów.
Zawodnicy zagraniczni – opłata w dniu zawodów w biurze zawodów.

NAGRODY
Każdy uczestnik otrzyma prezent pamiątkowy.
• Sportowcy kategorii Młodzieżowe, którzy zajęli 1-3 miejsce w indywidualnych kategoriach programu w 
każdej konkurencji indywidualnej w każdej kategorii wiekowej, osobnie wśród mężczyzn i wśród kobiet, otrzymają 
dyplomy i medale.
• Pierwszych trzech zawodniczek i zawodników w kategoriach Amatorzy, Pre-Masters i Masters w każdej 
konkurencji indywidualnej w każdej kategorii wiekowej otrzymają dyplomy.
• Za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii wiekowej w sztafetach wręczane będą dyplomy.
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• Sportowcy kategorii Masters, którzy zajęli 1-3 oraz 4-6 miejsce w indywidualnych kategoriach programu 
(zgodnie z punktacją według systemu FINA), osobnie wśród mężczyzn i wśród kobiet, zostają nagrodzeni dyplomami 
i medalami.
• Pierwszych trzech zawodniczek i zawodników Turnieju w kategorii Masters (klasyfi kacja wg punktacji FINA 
Masters – suma trzech najlepszych wyników w kategorii kobiet i mężczyzn) zostaną nagrodzeni dyplomami, 
pucharami i nagrodami.

MEDYCZNE ZAOPATRZENIE WYŚCIGÓW
Osobistą odpowiedzialność za zdrowie zawodników w toku zawodów ponoszą sami uczestnicy, poświad-
czając swoim podpisem odpowiednie oświadczenie w czasie rejestracji i przechodzenia komisji mandatowej 
w biurze zawodów.
Każdy zawodnik ma posiadać polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres 
przeprowadzenia zawodów, który należy okazać w czasie rejestracji i przechodzenia komisji mandatowej w 
biurze zawodów. Polisa ubezpieczeniowa jest obowiązkowa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wyniki zawodów (kategorii programu) mogą być zaskarżone odpowiednio do Reguł zawodów pływackich dla pły-
waków kategorii Masters. Sprzeciw w postaci pisemnej zostaje zgłoszony do zespołu sędziowskiego zawodów w 
terminie do 30 minut po zakończeniu kategorii programu. Opłata za rozpatrzenie sprzeciwu (zaskarżenia) wynosi 
150,00 UAH. Zaskarżenie zostaje rozpatrzone przez sędziego naczelnego zawodów w trybie natychmiastowym. 
W sprawach nie określonych Regulaminem, zawiadomieniami oraz innymi przepisami, decyzję zgodnie z kompet-
encją podejmują organizatorzy Turnieju i sędzia naczelny zawodów.

DANE KONTAKTOWE ORGANIZATORÓW
Liudmila KHIRESH
tel.: +38 067 371 2151, 

e-mail: madam57@ukr.net

Oleksandr SYRBU
tel.: +38 067 671 2860, 

e-mail: syrbu_zvit@ukr.net

Roman KORETSKYY
tel.: +38 067  672 1150, 

e-mail: koretskyyroman@gmail.com

Ruslan FRIAUF
tel.: +38 067 673 4796, 

e-mail: riff @mail.lviv.ua

Do zobac
zenia 

na turni
eju:)


