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МЕТА ТА ЗАВДАННЯ.
Змагання проводяться з метою:
 популяризація плавання засобами фізичної культури і спорту;
 розвиток ветеранського плавання в Україні;
 сприяння підвищенню спортивної майстерності спортсменів;
 дотримання способу життя, який ґрунтується на радощах здобутих власними зусиллями;
 обмін цінностями в галузі фізичної культури, духовне збагачення людей, пропаганда ідей і
принципів олімпізму;
 посилення пропаганди і впровадження в життя молоді здорового способу життя.
СТРОКИ І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ.
Змагання проводяться 14 - 15 липня 2018 року на базі гідропарку м. Житомира – 2 пляж для
дорослих біля Колеса огляду (15 липня 2018 року є резервним днем на випадок несприятливих
погодних умов).
Дата та час

Рік народження
(вік спортсменів) / подія

Дистанція

13 липня 2018 р.

День приїзду спортсменів.

14 липня 2018 р.
09.30 – 12.00

Проходження мандатної комісії, маркування спортсменів
та інструктаж з правил безпеки учасниками змагань 1 дня.

12.00

Офіційне відкриття змагань.

12.30 – 13.30

СТАРТ естафети 4 х 500 м

13.30 – 14.00

маркування спортсменів дистанція 5000 м

14.00 - 15.50

СТАРТ напівмарафон 5000 м
спортсмени категорії «Пре-мастер» (20 – 24 роки)
та «МАСТЕРС» (25 +)

16.00

Нагородження переможців естафетного плавання.

15 липня 2018 р.
10.00 – 12.00

Проходження мандатної комісії, маркування спортсменів
та інструктаж з правил безпеки учасниками змагань 2 дня.

12.00

Нагородження переможців на дистанції 5000 м.

12.00 – 12.30

СТАРТ «Нульова категорія»
від 10 до 13 років (2005 - 2008 р.н.)

600 м

12.30 – 13.30

СТАРТ «AquaYouths»
від 14 до 16 років (2002 - 2004), 17-19 роки (1999 - 2001)
та спортсмени «Пре-Мастерс» та «МАСТЕРС» (25+)

1500 м

13.30 – 15.00

СТАРТ спортсмени категорії «Пре-Мастерc»
та «МАСТЕРС»
чоловіки: 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64
жінки: 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59.

3000 м

15.00 – 15.15

Масовий старт для усіх бажаючих, що мають сили
та навики в плаванні, подолати дистанцію.

300 м
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16.00

Нагородження. Офіційне закриття змагань. День від’їзду команд.

Впродовж часу формування запливів та проходження дистанцій для глядачів плануються виступи
музичних колективів та ведучого заходу.
УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ.
Змагання особисті.
 До участі у змаганнях допускаються спортсмени які пройшли медичне обстеження, та є
застрахованими на час проведення змагань.
 Дозволяється приймати старт у костюмах для плавання дозволеними у триатлоні (з
замком).
 Неопренові костюми не дозволяються.
 Кількість учасників в одному запливі не більше 50 осіб.
 Учасникам, які стартували не в своїх запливах, результат не затверджується.
Вікові категорії учасників змагань в категорії «Мастерс», яким у 2018 році (станом на
31.12.2018 р.) виповнюється 25 років і старші;
«Пре-Мастерс» 20-24 – 1998 - 1994 рр.
Категорія Роки народження
25-29 – 1993 - 1989 рр.
30-34 – 1988 - 1984 рр.
35-39 – 1983 - 1979 рр.
40-44 – 1978 - 1974 рр.
45-49 – 1973 - 1969 рр.
50-54 – 1968 - 1964 рр.
55-59 – 1963 - 1959 рр.
60-64 – 1958 - 1954 рр.

Категорія Роки народження
65-69 – 1953 - 1949 рр.
70-74 – 1948 - 1944 рр.
75-79 – 1943 - 1939 рр.
80-84 – 1938 - 1934 рр.
85-89 – 1933 - 1929 рр.
90-94 – 1928 - 1924 рр.
95-99 – 1923 - 1919 рр.

Молодші категорії учасників змагань («AquaYouths»):
Категорія Роки народження
«Нульова категорія»
10-13 – 2008 - 2005 рр.
14-16 – 2004 - 2002 рр.
17-19 – 2001 - 1999 рр.
Категорії естафетного плавання:
Команди «AquaYouths» – ТІЛЬКИ плавці народжені між 2007-1999 (44 – 76 років)
«Пре-Мастерс»
«Мастерс»

«0»
«А»
«В»
«С»
«D»
«I»
«F»
«G»

– 80 - 96
– 100 - 119
– 120 - 159
– 160 - 199
– 200 - 239
– 240 - 279
– 280 - 319
– 320 - 359
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Що таке Естафети на відкритій воді?
Естафети на відкритій воді будуть вперше проводитися в нашій країні.
Цей захід Всеукраїнська Асоціація плавальних клубів «МАСТЕРС» вирішила ввести в програму
Турніру для подальшої популяризації плавання на водах відкритих і створення ще більшого
драйву і спортивної конкуренції.
Це буде змагальна подія відкритої води між командами з 4 плавців.
Групи естафет:
 ЧОЛОВІКИ (4 чоловіки)
 ЖІНКИ (4 жінки)
 МІКС (2 чоловіки + 2 жінки)
 Всі 4 плавця матимуть однаковий номер команди. Кожному плавцеві буде вказано однакове
число на їх плечі, руці та спині.
 Команда з 4 спортсменів знаходиться в зоні старту. Кожен плавець буде плисти 500 м, поки
останній учасник команди не завершить естафету. Передача етапу відбувається на березі,
Коли останній плавець команди закінчить дистанцію, загальний час 4 плавців буде
підсумковим результатом команди.
 Кожна команда буде плисти в цілому 2000 м (4х500 м) проти годинникової стрілки.
 Неопренові костюми не дозволяються.
КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ.
Загальне керівництво проведення змагань здійснюється Всеукраїнською Асоціацією плавальних
клубів «Мастерс» та клубом «Житомир Аква Мастерс» спільно з управлінням у справах сім’ї, молоді
та спорту Житомирської міської ради.
Безпосереднє проведення змагань покладається на головну суддівську колегію затверджену
Асоціацією плавальних клубів «Мастерс»:
Головний суддя змагань – Наталія Кирилович.
Головний секретар змагань – Олексій Фурман.
УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ
 Переможці на дистанціях 1500 м, 3000 м та 5000 м визначаються за віковими категоріями,
вказаними в розділі 3 цього Положення для категорій «Пре-Мастерс» та «Мастерс» серед
жінок та чоловіків окремо;
 Кожен учасник заходу, який фінішував згідно Правил змагань, здобуває пам’ятну медаль
турніру та пам’ятний приз від клубу «Житомир Аква Мастерс»;
 Спортсмени, які посіли І-ІІІ місця на кожній дистанції серед жінок та чоловіків в категорії
«Мастерс» в абсолютному заліку нагороджуються дипломами, медалями, Кубками турніру
та цінними призами.
 Переможці та призери у вікових категоріях на кожній дистанції серед юнаків та дівчат,
жінок та чоловіків нагороджуються грамотами Всеукраїнської Асоціації плавальних клубів
«МАСТЕРС».
 Результати на дистанції 3000 м входять до заліку Національного Кубку Всеукраїнської
Асоціації плавальних клубів «Мастерс» на відкритій воді (крім вікових категорій 60+
жінки та 65+ чоловіки). У вікових категоріях 60+ жінки та 65+ чоловіки до заліку
входять результати дистанції 1500 м.
 Кожен учасник «Масстарту» який фінішував згідно Правил змагань, здобуває пам’ятну
медаль управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради.
 Команди естафетного плавання, які посіли І-ІІІ місця серед жінок, чоловіків та комбіновані в
кожній категорії нагороджуються дипломами.
www.mastersswim.com.ua
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СТАРТОВИЙ ВНЕСОК
Дистанції комбіновані - 5000 м + 1500 м, 5000 м + 3000 м:

Категорія «Пре-Мастерс» та «Мастерс» – 600 грн.;
Дистанції - 300 м, 600 м, 1500 м, 3000 м, 5000 м:

Категорія «Пре-Мастерс» та «Мастерс» – 400 грн./дистанція;

Категорія «Нульова» та «Масстарт» – безкоштовно.
Естафетне плавання 4 х 500 м (4 спортсмени)

Категорія «Пре-Мастерс» та «Мастерс» – 400 грн./команда;

Категорія «Нульова» – безкоштовно.
ЗАЯВКИ
Заявки встановленого зразка та копії ідентифікаційних кодів спортсменів подаються
головному секретарю змагань в день проходження мандатної комісії.
Під час проходження мандатної комісії кожен учасник змагань повинен пред’явити
страховий поліс! (Під час проходження мандатної комісії буде можливість придбати страховий
поліс).

Попередні заявки на участь у змаганнях та електронна реєстрація
проводиться до 13 липня 2018 року
за електронною адресою:
furman63alexey@gmail.com (Фурман Олексій: +38 093 360 24 91)
reservation007@email.ua (Кухарєв Ігор: +38 067 410 28 80)
або на сайті http://reservation007.wix.com/mysite
Довідки за телефонами:
Кухарєв Ігор: +38 067 410 28 80
Для спортсменів, які не встигли пройти електронну реєстрацію, зберігається можливість пройти
її в день проведення мандатної комісії за окремою процедурою.
Колективні заявки (спортивні школи, клуби) та індивідуальні заявки дітей віком від 10 до 17-ти
років, та повнолітніх з 18-ти до 24-х років завірені лікарем або медичним закладом, страховий
медичний поліс, дійсний на термін проведення змагань, паспорт/свідоцтво про народження та інші
документи, передбачені правилами змагань, подаються до мандатної комісії у день її проведення.
Індивідуальні заявки дітей повинні мати письмову згоду батьків.
До змагань допускаються спортсмени клубів «Мастерс» та спортсмени вікової категорії
«Мастерс» (25 та старші), які підтвердили в установлений термін свою участь, мають страховий
медичний поліс, дійсний на термін проведення змагань, склали розписку про добровільний ризик
(Додаток 1), надали документ, який підтверджує особу та вік
Спортсмен, який пройшов електронну реєстрацію, підтверджує, що він ознайомлений з
Положенням проведення Міжнародних змагань з плавання на відкритій воді «Тетерів Опен», які
відбудуться 14-15 липня 2018 року у місті Житомирі. З правилами та умовами проведення змагань
згоден і зобов’язується суворо виконувати всі вимоги та умови організаторів змагань. Також цей
учасник має гарну фізичну форму, готовий змагатися і не страждає ніякими захворюваннями або
серйозними травмами, не має протипоказань до фізичних навантажень, та у разі отримання ним
різних травм, фізичних каліцтв і навіть летального результату ні він, ні його родичі, а також його
довірені особи претензій до організаторів змагань, суддів та інших осіб, які мають відношення до
проведення змагань, мати не будуть.
www.mastersswim.com.ua

-6-

МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗМАГАНЬ
Медичне забезпечення змагань здійснюється у відповідності до Положення «Про медичне
забезпечення спортивно-масових заходів», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я
України від 27.10.2008 № 614.
Лікар змагань входить до складу суддівської колегії на правах заступника головного судді. Всі
його рішення в межах компетентності обов’язкові для учасників, суддів, організаторів змагань.
ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕНІ ЗМАГАНЬ.
Відповідно до Положення «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально
відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів»,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025, Постановою
Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2004 року № 1274 «Про додаткові заходи щодо
попередження травматизму та запобігання нещасних випадків у спортивній діяльності».

Дане положення є офіційним викликом на змагання.

www.mastersswim.com.ua
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Додаток 1
РОЗПИСКА ПРО ДОБРОВІЛЬНИЙ РИЗИК
(для спортсменів старше 18 років)
Я, ________________________________________________________________________________,
ознайомлений з Регламентом проведення Міжнародних змагань з плавання на відкритій воді
«TETERIV OPEN», які пройдуть 14-15 липня 2018 року у місті Житомирі. З правилами та умовами
проведення змагань згоден і зобов’язуюсь суворо виконувати всі вимоги та умови організаторів
змагань.
Я підтверджую, що маю гарну фізичну форму, готовий змагатися і не страждаю ніякими
захворюваннями або серйозними травмами, не маю протипоказань до фізичних навантажень. У разі
отримання мною різних травм, фізичних каліцтв і навіть летального результату ні я, ні мої родичі, а
також мої довірені особи претензій до організаторів змагань, суддів та інших осіб, які мають
відношення до проведення змагань, мати не будуть.
Дата _______________

Особистий підпис _______________

Додаток 2
РОЗПИСКА ПРО ДОБРОВІЛЬНИЙ РИЗИК
(для батьків, опікунів, соціальних працівників тощо)
Я, ____________________________________________________________________, представляю
інтереси спортсмена _____________________________________________________________________.
Я та спортсмен ознайомлені з Регламентом проведення Міжнародних змагань з плавання на
відкритій воді «TETERIV OPEN», які пройдуть 14-15 липня 2018 року у місті Житомирі. З правилами
та умовами проведення змагань згодні і зобов’язані суворо виконувати всі вимоги та умови
організаторів змагань.
Я підтверджую, що спортсмен має гарну фізичну форму, готовий змагатися і не страждає
ніякими захворюваннями або серйозними травмами, не має протипоказань до фізичних навантажень.
У разі отримання спортсменом різних травм, фізичних каліцтв і навіть летального результату ні я, ні
мої родичі, а також мої довірені особи претензій до організаторів змагань, суддів та інших осіб, які
мають відношення до проведення змагань, мати не будуть.
Дата _______________

Особистий підпис _______________
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