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МЕТА ЗМАГАНЬ 
– вшанування пам’ятi видатного спортивного діяча Володимира Васильовича Кулика.  
– заохочення широких верст населення до занять плаванням. 

 
Головний суддя змагань Котляренко Л.Г. 

 
КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАНЬ 

Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань « Фестиваль спринту» здійснює 
Організаційний комітет, ДЮСШ м. Бориспіль, відділ освіти Бориспільської районної Ради, Ротарі 
Клуб Києва, обласне відділення НОК України, Всеукраїнська Асоціація плавальних клубів 
«Мастерс», управлінням з питань фізичної культури Бориспільської міської Ради.  

Відповідальність за безпосереднє проведення фінальних змагань покладається на ДЮСШ з 
плавання м. Бориспіль, та суддівську колегію, сформовану відділенням плавання ДЮСШ м. 
Бориспіль. 
 
Місце проведення змагань: м. Бориспіль, Басейн ДЮСШ, адреса: вул. Першого травня 4. 
Басейн 25 м, 6 доріжок. Хронометраж: ручний. Температура води: +270С.  

 
ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 

27 листопада 2015 
п’ятниця 

 

28 листопада 2015 
субота,  

початок змагань 13:00 

29 листопада 2015 
неділя,  

початок змагань 10:00 
День приїзду команд 
 
Реєстрація учасників 
 
Попередні заявки на ретро запливи 
 
Заявки на участь в дружній вечірці 
 
Тренування в басейні ДЮСШ  
м. Бориспіль 

Реєстрація учасників 
 
50 м н/сп жін./чол. 
50 м брас жін./чол. 
50 м батерфляй жін./чол. 
 
Дружня джазова вечірка 
(кафе «Бархат») 

 

 50 м в/ст. жін./чол. 
 25 м ретро вільній стиль 
100 м к/пл. жін./чол. 
 25 м ретро стиль на боці 
 
Нагородження переможців 
 
Закриття змагань 

 
УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

Всі учасники повинні бути членами національних клубiв ветеранiв плавання або членами 
національної федерації плавання, які визнають статут Всеукраїнської Асоціації плавальних клубів 
«Мастерс».  

Закордонні учасники обов’язково повинні бути членами національних федерацій своїх 
країн. 

 
ВІКОВІ ГРУПИ 

   25-29 - 1990-1986 рр.   55-59 - 1960-1956 рр.  
    30-34 - 1985-1981 рр.   60-64 - 1955-1951 рр. 
    35-39 - 1980-1976 рр.   65-69 - 1950-1946 рр.  
    40-44 - 1975-1971 рр.   70-74 - 1945-1941 рр. 
    45-49 - 1970-1966 рр.   75-79 - 1940-1936 рр. 
    50-54 - 1965-1961 рр.   80 та ст. - 1933 рр. та ст. 
 

Учасники змагань виборюють першість в багатоборстві. 
В кожній віковій групі, в кожному номері програми, на кожній дистанції зараховуються 

результат, та до заліку в багатоборстві враховуються п’ять результатів по кожній дисципліні. 
Переможець визначається по найменшій сумі часу в секундах, витрачених на п’яти дистанціях. 

Стартовий внесок 100,00 грн. (на всі 5 дистанцій). 
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НАГОРОДЖЕННЯ 
Переможці та призери в багатоборстві нагороджуються медалями та дипломами. 
Переможець (чоловік, жінка), які перемогли в загальному особистому заліку багатоборства 

нагороджуються Кубками Всеукраїнської Асоціації плавальних клубів «Мастерс». 
Найдосвідченіші спортсмени серед чоловіків і серед жінок отримають Кубки від Ротарі 

клубів України. 
 
Джазова вечірка відбудеться 28 листопада 2015 р., початок о 19.00 год.  
Місце проведення: Кафе «Бархат» (поруч з басейном, формат: прийшов замовив, поспілкувався, 
відпочив). 
 

РОЗМІЩЕННЯ, ХАРЧУВАННЯ ТА ПРОЇЗД УЧАСНИКІВ ЗМАГАНЬ 
Офіційні Готелі 

Готель «Лігена», 4 зірки (див. інфо на сайті : www.gotel.borispil.ua) 
Готель «4 пори року», 2 зірки (10 хвилин від басейну пішки, номери 2-3 місні, ціна від 190 грн.). 
Можливе бронювання апартаментів і приватних квартир. 
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