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Головні партнери: 

ДП НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ», 
Федерація плавання Рівненської області ,  

Українська Плавальна Асоціація «МАСТЕРС». 
 

І. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ. 
 Змагання проводяться з метою:  
 популяризація плавання засобами фізичної культури і спорту серед працівників ДП НАЕК 

«Енергоатом» та працівників ВП РАЕС; 
 розвиток ветеранського, дитячого та параолімпійського плавання в Україні; 
 проведення семінару по підвищенню кваліфікації тренерів з плавання на відкритій воді; 
 сприяння підвищенню спортивної майстерності спортсменів та населення; 
 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 та працівників енергетичної галузі 

здорового способу життя. 
 
ІІ. СТРОКИ І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ. 

Змагання проводяться 02-04 серпня 2019 року на базі РОК «Біле озеро» УСО ВП РАЕС в 
Рівненській області. 

Приїзд команд 02 серпня 2019 року до 17.00, проведення мандатної комісії та інструктажу з 
правил безпеки життєдіяльності учасникам змагань 03 серпня з 13.00 год. 

  
Початок змагань 03 серпня 2019 року о 10.00. Маркування спортсменів о 09.00. 
Початок змагань 04 серпня 2019 року о 10.00. Маркування спортсменів о 09.00. 

 
ІІІ. 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.  

 
Змагання проводяться у відповідності з чинними міжнародними правилами в категорії 

MASTERS (FINA Masters Rules 2017-2021 incl. Appendixes). 
 
Склад команди: 16 чоловік  (15 спортсменів + 1 тренер-представник). 
Збільшення кількісного складу команди можливе по індивідуальному зверненню представника. 

 
До участі у змаганнях допускаються жінки та чоловіки, які досягли 25-річного віку і старші (вік 

визначається станом на 31 грудня 2019 року). 
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Вікові категорії учасників змагань в категорії «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 

 
Результати на дистанції 1 миля (1650 м) для спортсменів категорії «Мастерс» 

входять до заліку Національного Кубку Української Плавальної Асоціації 
«Мастерс» на відкритій воді. 

 
СПОРТИВНА ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 

 

Дата та час 
Рік народження 

(вік спортсменів) 
Дистанція 

02 серпня 2019 р. 
16.00 

День приїзду команд та проходження мандатної комісії. 
Офіційне відкриття змагань. 

03 серпня 2019 р. 
10.00 

Спортсмени категорії «Мастерс». Чоловіки та жінки. 
Всі вікові категорії. 1 миля (1650 м) 

03 серпня 2019 р. 
15.00 Нагородження спортсменів категорії «Мастерс»  

03 серпня 2019 р. 
Проведення семінару по підвищенню кваліфікації тренерів та спортсменів 
з плавання на відкритій воді. Обговорення питань для покращення 
проведення змагань на відкритій воді. 

04 серпня 2019 р. 
Юнаки та дівчата 2008 і молодші, (2007-2006,  
2005-2004, 2003-2002, 2001-2000, 1999-1995). 1 миля (1650 м) 

04 серпня 2019 р. 
Нагородження. Офіційне закриття змагань.  
День від’їзду команд. 

  
ІV. КЕРІВНИЦТВО ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ. 

 Загальне керівництво проведенням змагань здійснює ППО ВП РАЕС. 
Безпосереднє проведення змагань покладається на головну суддівську колегію затверджену 
головою ППО ВП РАЕС і погоджену з ВАПКМ. 
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V. НАГОРОДЖЕННЯ. 

Спортсмени, які посіли І-ІІІ місця в своїх вікових категоріях нагороджуються дипломами, 
та цінними призами. 

Спортсмени, які фінішували нагороджуються пам’ятними медалями. 
10 кращих спортсменів (Аматори) та категорії «МАСТЕРС» (5 чоловіків, 5 жінок в абсолют-

ному заліку) нагороджуються призами. 
 
VI. ФІНАНСУВАННЯ. 

 Витрати щодо організації та проведення змагань за рахунок первинної профспілкової 
організації ДП НАЕК «Енергоатом», а саме:  

 харчування та проживання збірної команди ВП РАЕС (15 спортсменів + 1 тренер-представник); 
 оплата компенсації за харчування суддів (20 чоловік); 
 нагородження спортсменів які посіли І, ІІ, ІІІ місця дипломами та цінними призами ; 
 виготовлення атрибутики ( вимпела, плакати, дипломи, запрошення, банери, програмки 

змагань); 
 

Витрати щодо організації та проведення змагань за рахунок Української Плавальної 
Асоціації «Мастерс», Федерації плавання Рівненської області та меценатів, а саме: 

 додаткове нагородження спортсменів, які посіли І місця, цінними призами (5 чоловіків, 5 жінок 
категорії «Мастерс»); 

 забезпечення змагань моторними човнами супроводження та пальним до них, буями; 
 

Всі інші витрати (проїзд, проживання, добові, компенсація харчування інших учасників) за 
рахунок організацій, які їх відряджають.  

 
СТАРТОВИЙ ВНЕСОК 

Стартовий внесок учасників змагань категорія «Мастерс»: 
 для учасників змагань, які приймають участь тільки в турнірі «Біле озеро» – 100 грн./дистанція; 
 для учасників змагань, які приймають участь в турнірі «Біле озеро» і в Кубку Асоціації – 350 грн./дистанція; 

Жінки від 65 років і чоловіки у віці від 70 років і старші від стартових внесків звільняються. 
 
VІІ. ЗАЯВКИ. 

Заявки встановленого зразка та копії ідентифікаційних кодів спортсменів подаються головному 
секретарю змагань в день приїзду команд під час проходження мандатної комісії. 

 
Під час проходження мандатної комісії кожен учасник змагань повинен пред’явити 

стаховий поліс та здати до мандатної комісії копію ідентифікаційного коду! 
 
Попередні заявки та підтвердження участі в змаганнях подається до 30-го липня 2019 року 

за адресою: Україна, 34403, Рівненська область, м.Вараш, м-н Перемоги, 29, або на електронну 
пошту: vaka81_ml@ukr.net.  

  
Контактні дані: тел.: (03636) 3-79-80, факс (03636) 2-10-47.  
 
Олександр Савчук 
тел. моб.: +38 067 765 2758, е-mail: vaka81_ml@ukr.net,  
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VІІІ. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗМАГАНЬ. 

У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року №2025 «Про 
порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення 
масових спортивних та культурно-видовищних заходів»: 

- підготовка спортивних споруд покладається на їх власника; 
- контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпечення безпеки при проведенні змагань 

здійснює робоча комісія, яка утворена адміністрацією ВП РАЕС.  
 
Керівництво спортивної споруди не пізніше, ніж за 4 години до початку змагань, зобов’язане 

подати до робочої комісії акт про її готовність до проведення змагань. Невиконання вимог, 
передбачених цим пунктом, що стали причиною виникнення надзвичайних обставин під час 
проведення змагань, спричиняє відповідальність, передбачену чинним Законодавством України. 
 
 

ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ. 


