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ОРГАНІЗАТОР: 
Клуб ветеранів плавання «ЄВРО-ЛЬВІВ».
  
СПІВОРГАНІЗАТОРИ:
Львівська міська рада, Львівська обласна федерація плавання, 
 Українська Плавальна Асоціація «Мастерс», 
Федерація плавання України.

ДАТА:
07-08 ВЕРЕСНЯ 2019 р.

МІСЦЕ:
басейн СКА (басейн навчально-спортивної бази літніх видів спорту МО України), 
Україна, м. Львів, вул. Клепарівська, 39а;
відкритий басейн довжиною 50 м; кількість доріжок: 8;  
температура води: +26°С.

ХРОНОМЕТРАЖ: 
Електронний.

УЧАСТЬ:
До участі у змаганнях допускаються жінки та чоловіки, які досягли 25-річного 
віку і старші (вік визначається станом на 31 грудня 2019 року).
Персональну відповідальність за здоров’я учасників змагань підчас проведення змагань несуть 
самі учасники, завіривши особистим підписом заяву відповідного зразка при проходженні 
реєстрації та мандатної комісії.

КУБОК ЛЕВА
7-8  ВЕРЕСНЯ•ЛЬВІВ  2019
МІЖНАРОДНИЙ ТУРНІР З ПЛАВАННЯ В КАТЕГОРІЇ «МАСТЕРС»
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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 у форматі LENEX FILE (в програмі Splash Entry Editor) слід надіслати на електронну адресу: 
riff .lviv@gmail.com.
Заявку у зазначеній формі можна завантажити з інтернет-сторінки: www.mastersswim.com.ua.
• Заявки у форматі Excel (тільки для індивідуальних заявників) надсилаються електронною поштою на адресу: 
riff .lviv@gmail.com.
Заявка повинна містити: прізвище та ім’я учасника, повну дату народження, вікову категорію, вибраний вид 
програми із зазначенням актуального результату по часу.
Заявку у форматі Excel можна завантажити з інтернет-сторінки: www.mastersswim.com.ua.
Застереження: Заявка стосується індивідуальних запливів та естафет.
Термін подання заявок: Кінцевий термін прийому заявок спливає 01 ВЕРЕСНЯ 2019 р. включно.
Не дозволяються будь-які зміни під час проходження мандатної комісії та в день змагань в заявлені раніше 
дистанції. Списки осіб – учасників змагань та стартові листи будуть опубліковані на інтернет-сторінці: 
www.mastersswim.com.ua.

УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
• Вікові категорії учасників змагань в категоріях «Аматори» та «Мастерс»:

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

• Вікові категорії учасників змагань в категоріях «Аматори» та «Пре-Мастерс»:
                        «0» – 20-24  – 1999-1995 р. 

До категорії «Аматори» належать всі бажаючі, які набувають досвід у спортивному плаванні, не мають 
професійної спортивної підготовки, спортивних розрядів, але мають бажання, сили та навички в плаванні 
подолати дистанцію.

До категорії «Мастерс» належать спортсмени, які приймали участь в офіційних змаганнях з плавання 
категорії «Мастерс» в сезонах 2016-2018 р.р. та раніше, або мають виступи в професійному спорті та є 
членами клубів «Мастерс», та/або ФПУ.

• Для молодших учасників змагань категорії «Молодіжні»:
10-11    – 2009-2008 р. 16-17 – 2003-2002 р.
12-13    – 2007-2006 р. 18-19 – 2001-2000 р.
14-15 – 2005-2004 р.
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• В естафетному плаванні команди виступають в наступних вікових категоріях:
Категорії «Молодіжні», «Аматори» і «Пре-Мастерс»: «0» – 0-99.
Категорії «Аматори» та «Мастерс»*: «A» – 100-119; «B» – 120-159; «C» – 160-199; «D» – 200-239; 
«E» – 240-279; «F» – 280-319; «G» – 320-359.
*Примітка: Не допускається участь учасників змагань з категорій «Молодіжні», «Аматори» і «Пре-Мастерс» в естафетах категорії «Masters».

В естафетних командах можуть приймати участь виключно учасники з одного клубу.

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ
Реєстрація учасників змагань починається 06 вересня 2019 р. о 16:00 і буде тривати до 20:00 в басейні 
СКА (Україна, м. Львів, вул. Клепарівська, 39а) та буде продовжена 07 вересня 2019 р. з 8:00 до 10:00.

П’ЯТНИЦЯ
06 вересня 2019 р.

СУБОТА
07 вересня 2019 р.

НЕДІЛЯ
08 вересня 2019 р.

Реєстрація: 16:00 – 20:00 Реєстрація: 08:00 – 10:00
Розминка: 10:00 – 10:50 Розминка: 10:00 – 10:50

Парад-відкриття: 11:00 – 11:20
Початок змагань: 11:30 Початок змагань: 11:00

СПОРТИВНА ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ
СУБОТА • 07 ВЕРЕСНЯ 2019

ЖІНКИ ЧОЛОВІКИ
1 50 м вільний стиль 2 50 м вільний стиль 
3 50 м брас 4 50 м брас
5 100 м на спині 6 100 м на спині
7 200 м вільний стиль 8 200 м вільний стиль
9 100 м батерфляй 10 100 м батерфляй

11 200 м брас 12 200 м брас
13 4×50 м вільний стиль естафета 14 4×50 м вільний стиль естафета
15 4×50 м комбінована змішана естафета
16 400 м комплексне плавання 17 400 м комплексне плавання
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НЕДІЛЯ • 08 ВЕРЕСНЯ 2019
ЖІНКИ ЧОЛОВІКИ

18 50 м на спині 19 50 м на спині
20 50 м батерфляй 21 50 м батерфляй
22 100 м брас 23 100 м брас
24 200 м комплексне плавання 25 200 м комплексне плавання
26 100 м вільний стиль 27 100 м вільний стиль
28 200 м батерфляй 29 200 м батерфляй
30 200 м на спині 31 200 м на спині
32 4×50 м комбінована естафета 33 4×50 м комбінована естафета
34 4×50 м вільний стиль змішана естафета
35 400 м вільний стиль 36 400 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» ФПУ (далі – Правила) та даного Регламенту.
Учасники змагань включаються до стартового протоколу тільки після проходження 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 встановлюються відповідно до заявлених даних по часу.  
Заявки без попередніх результатів додаються в найслабші серії.

ФІНАНСОВІ УМОВИ УЧАСТІ У ЗМАГАННЯХ
Єдиний стартовий внесок для учасників змагань в категорії «Пре-Мастерс», «Аматори» і «Мастерс» 
складає 450,00 грн. з особи.
Учасники змагань в категорії «Молодіжні» сплачують стартовий внесок у розмірі 100,00 грн. за участь у 
змаганнях і за кожну дистанцію – 100,00 грн.
Стартовий внесок в естафетному плаванні з клубу складає 200,00 грн./естафета.
Оплата єдиного стартового внеску і за естафети проводиться при проходженні реєстрації та мандатної комісії.

НАГОРОДЖЕННЯ
Кожен учасник змагань отримує пам’ятний подарунок.
• Спортсмени в категоріях «Молодіжні», які посіли 1-3 місце у відповідних вікових категоріях в індивіду-
альних видах програми, окремо серед чоловіків та жінок, нагороджуються медалями і дипломами.
• Команди, які в естафетах посіли 1-3 місце у відповідних вікових категоріях, нагороджуються дипломами.
• Спортсмени в категоріях «Аматори», «Пре-Мастерс» та «Мастерс», які посіли 1-3 місце у відповідних віко-
вих категоріях в індивідуальних видах програми, окремо серед чоловіків та жінок, нагороджуються дипломами.
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• Спортсмени в категорії «Мастерс», які посіли 1-3 і 4-6 місце у абсолютному заліку в індивідуальних ви-
дах програми (згідно нарахування очок за таблицею FINA), окремо серед чоловіків та жінок, нагороджуються 
дипломами та медалями.
• Спортсмени в категорії «Мастерс», які посіли 1-3 місце у абсолютному заліку (за трьома кращими ре-
зультатами в індивідуальних номерах програми, згідно нарахування очок за таблицею FINA), окремо серед 
чоловіків та жінок, нагороджуються дипломами, кубками та призами.
Абсолютна першість вираховується згідно нарахування очок за таблицею FINA (www.fi na.org), де базовими 
результатами є рекорди світу в категорії «Мастерс» станом на 30.11.2018 року.

МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗМАГАНЬ
Персональну відповідальність за здоров’я учасників змагань під час проведення змагань несуть самі 
 учасники, завіривши особистим підписом заяву відповідного зразка при проходженні реєстрації  та мандат-
ної 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 150,00 грн. Оскарження негайно розглядається головним суддею змагань.
У питаннях, не визначених Регламентом, повідомленнями та іншими положеннями, рішення приймають 
згідно компетенції організатори Турніру, головний суддя та рефері змагань.

КОНТАКТИ З ОРГАНІЗАТОРАМИ
Людмила ХІРЕШ
тел.: +38 067 371 2151, 

e-mail: madam57@ukr.net

Олександр СИРБУ
 тел.: +38 067 671 2860, 

e-mail: syrbu_zvit@ukr.net

Роман КОРЕЦЬКИЙ
тел.: +38 067  672 1150, 

e-mail: koretskyyroman@gmail.com

Руслан ФРІАУФ
тел.: +38 067 673 4796, 
e-mail: riff @mail.lviv.ua
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