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проведення відкритого чемпіонату
м. Кисва з плавання серед дорослих, юнiорiв, юнакiв та "Мастерс",
1 . Мета та завдання

•
збереження та примноження спортивно.і. слави Укра.і.ни;
•
популяризацi.і. здорового способу життя та творчого спортивного
довголiття серед населешя Укра.і.ни;
•
залучення осiб середнього та старшого вiку, спортсменiв рiзних вiкових
груп, аматорiв спорту до активних занять масовим спортом та участi у
змаганнях зi спорту ветеранiв;
•
активiзацi.і. фiзкультурно-оздоровчо.і. та спортивно.і. дiяльностi
ветеранiв фiзично.I культури i спорту та населення в регiонах Укра.і.ни;

серед

•
встановлення виховного зв'язку мiж спiльними виступами ветеранiв спорту
та спортив1ю.і. молодi;
•

пропаганда iде.і. спорту на все життя.

2. Мiсце та час проведення змагань
Змагання проводяться з о2 до о4 листопада 2018 року
Мiсце проведення: м. Бровари (Ки.і.вська область), вул. Т. Шевченка, 10,
(спорткомплекс "Купава").

3. Органiзацiя та керiвництво проведенням змагань
Загальне керiвництво органiзацiсю та проведенням змагань здiйснюfться
департаментом молодi та спорту виконавчого органу Ки.і.всько.і. мiсько.і. ради
(Ки.і.всько.і. мiсько.і. державно.і. адмiнiстрацi.і.) (далi-департамент), Всеукра.і.нсько.і.

Асоцiацi.і. плавання клубiв "Мастерс" (даjli-ВАПКМ) та Клубом встеранiв
плавання та спорту "Гаврилич Мастерс" (датIi -Клуб).
Вiдповiдальнiсть за пiдготовку та безпосередн€ проведення змагань
поклада€ться на Клуб та головну суддiвську колегiю (даjli -ГСК).

4. Учасники, програма та умови проведення змагань
до участi у змаганнях допускаються команди, сформованi з ветеранiв
спорту АР Крим, Областей та м. Киева та Севастополя, якi с громадянами
Укра.і.ни, мають ресстрацiю та проживають на даних територiях, допущенi до

змагань за станом здоров`я лікарем та за умови обов`язкової наявності
страхового медичного полісу, дійсного на термін проведення змагань.
До участі в змаганнях в категорії "Мастерс" допускаються чоловіки та
жінки, які досягли віку 25 років в наступних вікових категоріях (станом
на 31 грудня 2018 року):
25 - 29 – 1993 – 1989 р.р.
60 - 64 – 1958 – 1954 р.р.
30 - 34 – 1988 – 1984 р.р.
65 - 69 – 1953 – 1949 р.р.
35 - 39 – 1983 – 1979 р.р.
70 - 74 – 1948 – 1944 р.р.
40 - 44 – 1978 – 1974 р.р.
75 - 79 – 1943 – 1939 р.р.
45 - 49 – 1973 – 1969 р.р.
80 - 84 – 1938 – 1934 р.р.
50 - 54 – 1968 – 1964 р.р.
85 - 89 – 1933 – 1929 р.р.
55 - 59 – 1963 – 1959 р.р.
90 і ст.. – 1928 і ст.
В естафетах команди клубів "Мастерс" виступають в наступних вікових
категоріях: 100-119, 120-159, 160-199, 200-239, 240-279, 280-319 років.
Кількісний склад команд необмежений.
Вікові категорії від 12 до 24 років допускаються до участі в індивідуальних
номерах програми на наступних умовах:
12-13 -не нижче ІІ розряду
14-15 - не нижче І розряду
16-17- не нижче КМС

18-24- не нижче МС

Змагання особисто-командні проводяться за діючими правилами змагань
з плавання категорії "Мастерс" відповідно до цього Регламенту.
●
змагання проводяться відповідно з правилами Міжнародної Федерації
плавання і правил Федерації плавання України в категорії “Мастерс”;
●
змагання проводяться без попередніх запливів, електронний
хронометраж;
●
кількість дистанцій для учасників в категорії “Мастерс” не
регламентується;
●
кількість дистанцій для учасників в віці 12-24 роки — не більше трьох;
●
для дітей 12-17 років умовами допуску до участі в змаганнях є заявка,
підписана спортивною школою/клубом з допуском лікаря, чи письмовою
згодою батьків (в разі індивідуальної участі) на ім'я головного судді змагань та
медична довідка;
●
для учасників в віці 18 років та старше, умовами допуску до участі в
змаганнях є наявність страхового полісу та згоди про добровільний ризик щодо
участі у цих змаганнях (Додаток 1).
02 листопада
16:00 - 20:00 – день приїзду, реєстрація.
03 листопада
12:00 - 14:00 – реєстрація учасників;
14:00 – розминка;
14:45 – урочисте відкриття змагань;
15:00 – змагання:

400м в/ст жінки, чоловіки;
естафета 4х50м комб. змішана;
50м в/ст жінки, чоловіки;
50м брас жінки, чоловіки;
200м в/ст жінки, чоловіки;
100м бат жінки, чоловіки;
100м н/сп жінки, чоловіки;
200м брас жінки, чоловіки;
200м к/п жінки, чоловіки;
естафета 4х50м в/ст жінки, чоловіки;
21.00 – культурно-розважальна програма.
04 листопада
09.00 – 09.40 – розминка;
09.40 – 17.00 – продовження змагань:
естафета 4х50м в/ст змішана;
400м к/п жінки, чоловіки;
50 м бат жінки, чоловіки ;
50 м н/сп жінки, чоловіки;
100 м брас жінки,чоловіки;
100 м в/ст жінки,чоловіки;
200 м н/сп жінки,чоловіки;
200 м бат жінки, чоловіки;
естафета 4х50м комб. жінки, чоловіки;
800м в/ст жінки, чоловіки;
17.00 17.30 – нагородження переможців та призерів змагань,
урочисте закриття змагань, від'їзд учасників.
5. Безпека та підготовка місць проведення 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 культурновидовищних заходів ”:
- підготовка спортивних споруд покладається на їх власника;
- контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпечення місць
безпеки під час проведення змагань здійснює робоча комісія під керівництвом
головного судді змагань.
Власник спортивної споруди не менш ніж за 4 години до початку змагань
зобов’язаний 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, тягне за собою
відповідальність згідно з чинним законодавством.

6. Умови визначення переможців та призерів змагань
Командний залік визначається за найбільшою сумою кращих 50–ти
результатів в індивідуальних видах програми змагань не більше ніж в 3-х
дистанціях від одного спортсмена. Кількість очок нараховується згідно таблиці
очок ФІНА.
Естафетні номери Програми до командного заліку не враховуються.
Команди, які посіли 1, 2, 3 місце в кожній територіальній групі нагороджуються
кубками Клубу і дипломами.
Переможці та призери за часом в кожному виді серед жінок та чоловіків в
кожній віковій групі нагороджуються дипломами.
Переможці та призери заліку за очками ФІНА в кожному виді програми в
категорії “Мастерс” серед жінок та чоловіків нагороджуються дипломами та
медалями відповідних ступенів.
Переможці та призери в абсолютному заліку за очками ФІНА в категорії
“Мастерс” серед жінок та чоловіків за підсумками одного кращого результату
згідно таблиці очок ФІНА нагороджуються Кубками змагань та грошовими
призами згідно до переліку: перше місце - 2*2000,0 грн., друге місце - 2*1000,0
грн., третье місце - 2*500,0 грн..
Переможці та призери в абсолютній першості серед дівчат та юнаків у
вікових категоріях 12-13; 14-15; 16-17; 18-24 р. які набрали найбільшу кількість
очок за сумою трьох дисциплін нагороджуються дипломом та медалями
відповідних ступенів. Переможці визначаються згідно відповідної таблиці очок
ФІНА.
Крім того, Переможці серед дівчат та юнаків нагороджуються
грошовими призами Клубу згідно до переліку вікових категорій:
12-13 р.- 2*500,0 грн.
14-15 р.- 2*700 грн.
16-17 р.- 2*1000 грн.
18-24 р.- 2*1500 грн.
7. Фінансування
Департамент та Клуб несуть витрати по організації проведення змагань.
Департамент несе витрати: оплата роботи суддівської колегії, медалі.
Витрати на харчування, розміщення та проїзд запрошених для участі в
змаганнях в м. Києві спортсменів та тренерів з різних місць України – за
рахунок відряджуючих організацій.
Витрати на участь учасників змагань (страхування від нещасних
випадків, харчування, проживання, проїзд в обох напрямках, добові у дорозі,
стартові внески) згідно за умов Клубу здійснюються за власні кошти учасників,
за рахунок організацій, що відряджають, відповідно до регіональних Єдиних

календарних планів фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на
2018 рік, згідно із затвердженими кошторисами та іншими позабюджетними
коштами, використання яких не суперечить чинному законодавству України.
8. Строки та порядок подання заявок на участь у Чемпіонаті
Оригінали заявок спортсменів, засвідчені відповідними медичними
установами подаються до мандатної комісії. Термін до 30.10.2018 року,
тел.: +38 (050) 071 33 30, furman63alexey@gmail.com
9. Інші умови, які забезпечують якісне проведення заходу
Для підрахунку загального командного заліку змагань команди областей
України в категорії “Мастерс” розподілені на три групи:
Перша група:
Друга група:
Третя група:
1. АР Крим
1. Вінницька
1. Волинська
2. Дніпропетровська
2. Івано-Франківська
2. Житомирська
3. Донецька
3. Миколаївська
3. Закарпатська
4. Запорізька
4. Полтавська
4. Кіровоградська
5. Київська
5. Херсонська
5. Рівненська
6.Луганська
6. Черкаська
6. Сумська
7. Львівська
7. Чернігівська
7. Тернопільська
8. Одеська
8. Хмельницька
9. Харківська
9. Чернівецька
10. м. Київ
10. м. Севастополь
Можливе додаткове включення до остаточного варіанту заявки до або
під час мандатної комісії окремих учасників змагань відповідної області з
обов`язковим наданням медичного дозволу для участі у змаганнях.
Результати змагань можуть бути оскаржені представником команди.
Протест (апеляція) у письмовій формі подається до ГСК змагань не пізніше ніж
за 30 хвилин після закінчення кожного номеру Програми змагань.
Оскарження негайно розглядається призначеним апеляційним журі.
До медичного забезпечення змагань залучаються кваліфіковані медичні
працівники. Присутність лікаря на змаганнях обов`язкова.
Лікар входить до складу ГСК на правах заступника головного судді. Усі
його рішення в межах компетентності обов`язкові для учасників, суддів,
організаторів змагань.
Головний суддя змагань після закінчення змагань у п`ятиденний термін
подає до Управління звіт головного судді та протоколи змагань.
Цей регламент є офіційним викликом на змагання.

Додаток 1

РОЗПИСКА
про добровільне ризик і про згоду
на обробку персональних даних та використання фото - і відеоматеріалу з персональним
зображенням

Я,_________________________________________________________________, (ПІП) :
1) Ознайомлений з Положенням про проведення Відкритого Чемпіонату м. Києва по
плаванню в категорії «Мастерс» і серед кращих молодих спортсменів в вікових категоріях
від 12-ти до 24-х років на призи клубу «Гаврилич Мастерс», який проводиться в м. Бровари,
Київської області, 02-04 листопада 2018 р. З Умовами проведення змагань згоден і
зобов'язуюсь суворо виконувати всі вимоги і умови організаторів змагань.
Я підтверджую, що 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, суддям та іншим особам і організаціям,
що мають відношення до проведення змагань, не матимуть.
2) Даю згоду організаторам змагань на обробку моїх персональних даних, а також на
використання фото- і відеоматеріалу з моїм зображенням, отриманого організаторами під час
проведення змагань, в рекламних цілях (розміщення матеріалів на сайтах, в соціальних
мережах та інших рекламних засобах).

Дата ____________
Підпис____________________

