
 

 

 

 

 

 

 

 

Р Е Г Л А М Е Н Т 
проведення Міжнародних змагань з плавання 
на відкритій воді «Чорноморська Перлина», 

присвячених Дню Конституції України, 
29 червня 2018 року м. Одеса 

 
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 

 популяризація здорового способу життя та спортивного довголіття серед населення 
України; 

 залучення осіб середнього та старшого шкільного віку, спортсменів різних вікових груп, 
аматорів спорту до активних занять масовим спортом та участі у змаганнях серед ветеранів 
спорту; 

 активізація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності серед ветеранів, фізичної 
культури і спорту серед населення в регіонах України; 

 визначення кращих провідних спортсменів для участі у міжнародних змаганнях. 
 

ТЕРМІН, ПРОГРАМА ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 
 Міжнародне водно-спортивне свято з плавання на відкритій воді, присвячене Дню 

Конституції України, проводиться 29 червня 2018 року м. Одеса, Приморський район, Одеський 
дельфiнарiй, пляж «Ланжерон», 1, акваторія Чорного моря. 
 

Час Захід 
28 червня 2018 року 

00:00 - 15:00 Приїзд іногородніх команд 
 

15:00 - 17:00 Проведення мандатної комісії та інструктажу з правил безпеки 
учасникам Змагань 
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29 червня 2018 року 
08:00 - 09:45 Маркування спортсменів на дистанції 2 км та 4 км 

 
10:00 - 10:15 Урочисте відкриття змагань, виступи художньо-циркових колективів 

м.Одеси. 
 

10:30 Початок запливів 
 

10:30 – 13:30 
 

Запливи на дистанцію 4 км – «Перлина Ланжерону». 
Запливи проводяться окремо:  
- жінки (всі вікові категорії, не старші 60-ти років);   
- дівчата та юнаки (з 14-ти років та старші); 
- чоловіки (всі вікові категорії, не старші 65-ти років). 
 

13:45 – 15:00 Запливи на дистанцію 2 км – «Мале одеське коло». 
Запливи проводяться окремо:  
- жінки (всі вікові категорії);  
- дівчата та юнаки (з 12-ти років та старші);  
- чоловіки (всі вікові категорії). 
 

15:00 - 15:30 Нагородження переможців, урочисте закриття змагань. 
 

з 17:30  
 

Початок реєстрації спортсменів на змагання з плавання 
«Чорноморська Перлина» в басейні Морської Академії. 

30 червня 2018 року 
 День роз’їзду учасників. (Резервний день на випадок штормової 

погоди, сильного вітру, дощу 29.06.2018р.). 
Перший день змагань з плавання «Чорноморська Перлина» в басейні 
Морської академії.  
 

 
Впродовж часу формування запливів та проходження дистанцій для глядачів плануються виступи 
музичних колективів та ведучого заходу.  
Примітки: 
- брати участь в змаганнях можливо тільки на одній дистанції; 
- при температурі води від 16 до 20 °С дозволяється використовувати гідрокостюми. 
- кількість учасників в одному запливі не більше 50 осіб; учасникам, які стартували не в своїх       
запливах, результат не затверджується.  
 

 

КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

 Загальне керівництво проведення змагань здійснюється Всеукраїнською Асоціацією 
плавальних клубів «Мастерс» та Клубом «Гаврилич Мастерс» спільно з управлінням з фізичної 
культури та спорту Одеської міської ради. 
 Безпосереднє проведення змагань покладається на головну суддівську колегію, 
рекомендовану Федерацією плавання України та затверджену Асоціацією плавальних клубів 
«Мастерс». 
 Головний суддя змагань – Олександр Носов.   
 Головний секретар змагань – Олексій Фурман.  
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  Відповідальність за підготовку місць проведення, прийом учасників, розміщення, медичне 
обслуговування та забезпечення техніки безпеки покладається на Клуб «Гаврилич Мастерс». 
 Програма змагань, вимоги до учасників та визначення переможців регламентуються 
Правилами змагань з плавання в редакції, затвердженій Президією ФПУ від 06.10.2015 року (далі 
– Правила) та даним Положенням. 
 

УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

 Змагання особисті. 
 До участі у змаганнях допускаються дівчата та хлопчики, жінки, чоловіки віком з 12 до 80-
ти років та старші, громадяни України та іноземці. 
 Вікові категорії учасників змагань в категорії «Мастерс», яким у 2018 році (станом на 
31.12.2018 р.) виповнюється 25 років і старші: 
 

Категорія Роки народження  Категорія Роки народження 
25-29 1993-1989  60-64 1958-1954 
30-34 1988-1984  65-69 1953-1949 
35-39 1983-1979  70-74 1948-1944 
40-44 1978-1974  75-79 1943-1939 
45-49 1973-1969  80-84 1938-1934 
50-54 1968-1964  85-89 1933-1929 
55-59 1963-1959  90 і старші 1928 і старші 

 
Молодші категорії учасників змагань: 
 

Категорія Роки народження  Категорія Роки народження 
12-13 2006-2005  16-17         2002-2001 
14-15 2004-2003  18-24 2000-1994 

 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗМАГАНЬ 

 Витрати на організацію та проведення змагань (оренда спортивних споруд, проїзд, 
проживання та харчування суддів, забезпечення рятувальних човнів паливно-мастильними 
матеріалами, нагородження учасників) здійснюється за рахунок Клубу «Гаврилич Мастерс», інших 
позабюджетних коштів, залучених Асоціацією та Клубом, використання яких не суперечить 
чинному законодавству України. 
 Витрати на відрядження учасників змагань (проїзд до місця змагань і зворотно, розміщення, 
харчування, добові, стартові внески) здійснюється за рахунок власних коштів учасників та 
організацій, що відряджають. 
 
 

СТАРТОВИЙ ВНЕСОК 
Стартовий внесок учасників змагань на дистанції 2 та 4 км: 
 Категорія «Мастерс» і 18-24 роки - 800 грн./дистанція, з 12 до 17 років - 400 грн./дистанція . 
Чоловіки вікової категорії 65+  та жінки вікової категорії  60+ платять стартовий внесок 400 грн.  
Учасники змагань на відкритій воді мають право брати участь в змаганнях в басейні Морської 
академії з оплатою стартових внесків в розмірі 50% від їх вартості. 
 
 



- 4 – 
 

www.mastersswim.com.ua 

 
 

УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ 

 Переможці в «Малому Одеському колі» (2км) та «Перлині Ланжерону» (4 км) визначаються 
за віковими категоріями, вказаними в розділі 4 цього Положення для категорій «Мастерс» 
серед дівчат, жінок, юнаків, чоловіків окремо. 

 Переможці та призери у вікових категоріях на кожній дистанції нагороджуються медалями 
та грамотами організатора змагань – Всеукраїнської Асоціації плавальних клубів 
«Мастерс». Кожен учасник заходу, який фінішував згідно Правил змагань, здобуває 
пам’ятну відзнаку Організатора змагань – Клубу «Гаврилич Мастерс». 

 Результати на дистанції «Перлина Ланжерону» (4 км) 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 2 км. 

 

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.  
  

ПІДГОТОВКА СПОРТИВНИХ СПОРУД 

 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». 
  

ЗАЯВКИ 

 Попередні заявки на участь у змаганнях та електронна реєстрація проводиться до 28 
червня 2018 року за електронною адресою: furman63alexey@gmail.com  або на сайті. 
 Довідки за телефонами: Фурман Олексій: +38 050 071 33 30, Грабченко Світлана: +38 
067 931 05 59,  Носов Олександр: +38 096 642 14 30. 
 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 12 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. 
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 Спортсмен, який пройшов електронну реєстрацію, підтверджує, що він ознайомлений з 
Регламентом проведення Міжнародних змагань з плавання на відкритій воді «Чорноморська 
Перлина», присвячених Дню Конституції України, які пройдуть 29 червня 2018 року у місті Одесі. 
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. 
   

ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ ДО УЧАСТІ У ЗМАГАННЯХ. 
 

Додаток 1 
 

 
РОЗПИСКА ПРО ДОБРОВІЛЬНИЙ РИЗИК  

(для спортсменів старше 18 років) 
 

Я, ________________________________________________________________, (ПІБ): 
  
1) Ознайомлений з Регламентом проведення Міжнародних змагань з плавання на відкритій воді 
«Чорноморська Перлина», присвячених Дню Конституції України, які пройдуть 29 червня         
2018 року у місті Одесі. 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. 
 
2) Даю згоду організаторам змагань на обробку моїх персональних даних та на використання фото- 
і відеоматеріалу з моїм зображенням, отриманого організаторами під час проведення змагань, в 
рекламних цілях (розміщення матеріалів на сайтах, в соціальних мережах і інших рекламних 
засобах), а також на реєстрацію ID номеру спортсмена для виступів у змаганнях Асоціації  по 
особистому номеру телефону. 
 
Дата _______________                 Особистий підпис _______________ 
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Додаток 2 
 

 
РОЗПИСКА ПРО ДОБРОВІЛЬНИЙ РИЗИК 

(для батьків, опікунів, соціальних працівників тощо) 
 

Я, ______________________________________________________________, представляю інтереси  
 
спортсмена __________________________________________________________________________. 
  
1) Я та спортсмен ознайомлені з Регламентом проведення Міжнародних змагань з плавання на 
відкритій воді «Чорноморська Перлина», присвячених Дню Конституції України, які пройдуть 29 
червня 2018 року у місті Одесі. 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. 
 
2) Я та спортсмен даємо згоду організаторам змагань на обробку персональних даних спортсмена 
та на використання фото- і відеоматеріалу з його зображенням, отриманого організаторами під час 
проведення змагань, в рекламних цілях (розміщення матеріалів на сайтах, в соціальних мережах і 
інших рекламних засобах).  
 
 
Дата _______________                  Особистий підпис _______________ 
 

 


