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1. Мета та завдання 

 популяризація та пропаганда здорового способу життя;  
 залучення до систематичних занять широкого кола населення;  
 заохочення розвитку фізичної культури і спорту України;  
 формування у населення сталих традицій та мотивацій щодо фізичного 
виховання і масового спорту як важливого чинника забезпечення здорового 
способу життя та спортивного довголіття;  

 сприяння розвитку плавання в Сумській області. 
 

2. Місце та строки проведення 
 Змагання проводяться 14-15 липня 2018 року на акваторії озера Чеха м. Суми. 
День приїзду: 13 липня 2018 року. 
 14 липня 2018 року: з 10.00 до 10.30 – реєстрація учасників; 
       11.00 – початок змагань.  
 15 липня 2018 року – резервний день. 
 Змагання проводяться згідно з діючими Правилами змагань з плавання на відкритій 
воді, затвердженими Федерацією плавання України. 
 
3. Керівництво змагань 
  Загальне керівництво проведення змагань здійснюється ГО «Асоціація плавання 
Сумської області». Безпосереднє проведення – на суддівську колегію, затверджену 
Асоціацією.  
 
4. Учасники змагань 
 До участі в змаганнях допускаються любителі плавання та спортсмени, які 
пройшли відповідну підготовку, та допущені лікарем для відвідування плавального 
басейну. Допускаються спортсмени категорії «Мастерс». 
 Для допуску до змагання учасники мають подати до секретаріату декларацію 
щодо попередження про ризики і відмову від будь-яких претензій до організаторів у 
разі нещасних випадків, що можуть причинити смерть поранення або втрату майна 
під час змагань. Зразок декларації додається.  

Кожен учасник може брати участь не більше ніж в одному номері програми. 
Наявність страхового полісу від нещасного випадку під час змагань та гумова 
шапочка яскравого кольору у кожного учасника – ОБОВ’ЯЗКОВА. 
 

5. Програма змагань 
 Розважальна естафета. 
   500 м вільний стиль – дівчата, юнаки 2005 р.н. і молодші; 
 2000 м вільний стиль – жінки, чоловіки 2004 р.н. і старші. 
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Вік учасників змагань категорії «Мастерс» визначається станом на 31 грудня 
2018 року в наступних вікових групах: 

 

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. 

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. 

 

6. Фінансування 
Проїзд, розміщення та харчування учасників за рахунок відряджуючих 

організацій та власних коштів учасників запливу. Витрати, пов’язані з організацією 
та проведення змагань за рахунок Асоціації плавання Сумської області.  

Стартовий внесок – 100 грн. перераховується на картковий рахунок  
№ 5168 7572 8429 0071 «Приватбанку» до 07 липня 2018 року. 

 
7. Нагородження 
 Змагання особисті.  
 Переможці та призери на дистанціях (окремо серед дівчат та юнаків; жінок та 
чоловіків всіх вікових категорій) нагороджуються медалями, грамотами. 
 Всі учасники змагань отримують Сертифікат учасника від Асоціації плавання 
Сумської області та вимпел. 
 
8. Порядок і терміни подання заявок на участь у змаганнях. 

Технічні заявки на участь у змаганнях приймаються до 07 липня 2018 року в 
суддівську колегію особисто та за електронною адресою: мasaf@ukr.net 

 
Засідання оргкомітету змагань – 13 липня 2018 року о 12.00  

на місці проведення змагань на озері Чеха м. Суми.  
 

Довідки за тел.: 050 822 1320. 
 
 

Дане положення є офіційним викликом на змагання. 
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Зразок Декларації. 

 
Для спортсменів старше 18 років  

 
РОЗПИСКА 

про добровільний ризик 
 

Я, ____________________________________________________________________________, 
ознайомлений з Регламентом про проведення Всеукраїнського турніру з плавання на відкритій 
воді «Марафон Чеха», що проводяться у м. Суми з 13 по 15 липня 2018 року. 
 З Правилами та умовами проведення змагань згоден і зобов'язуюсь суворо виконувати всі 
вимоги та 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, суддів та 
інших осіб, які мають відношення до проведення змагань, мати не будуть. 
 
 

Дата ____________________________   Особистий підпис ____________________ 
 
 
 
 
 
 

Для батьків, опікунів, соціальних працівників тощо 
 
 

РОЗПИСКА 
про добровільний ризик 

 
Я, ____________________________________________________________________________, 

ознайомлений з Регламентом про проведення Всеукраїнського турніру з плавання на відкритій 
воді «Марафон Чеха», що проводяться у м. Суми з 13 по 15 липня 2018 року. 
 З Правилами та умовами проведення змагань згоден і зобов'язуюсь суворо виконувати всі 
вимоги та 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, суддів та 
інших осіб, які мають відношення до проведення змагань, мати не будуть. 
 
 
 

Дата ____________________________   Особистий підпис ____________________ 
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