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ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО РЕЄСТРАЦІЮ РЕКОРДІВ УКРАЇНИ З ПЛАВАННЯ  

В КАТЕГОРІЇ «МАСТЕРС» 
        
 
       Положення про реєстрацію рекордів України з плавання в категорії 
«Мастерс» розроблено згідно з вимогами: 

 Правил змагань з плавання FINA; 
 Правил змагань з плавання FINA в категорії «Мастерс»; 
 Правил змагань з плавання Федерації плавання України; 
 Правил змагань з плавання для плавців категорії «Мастерс» 

Федерації плавання України. 
 

Стаття 1.  РЕКОРДСМЕНИ УКРАЇНИ 
 

1.1. Рекорди  України  можуть бути встановлені тільки громадянами 
України. 

1.2. Рекорди  України в естафетному плаванні можуть бути встановлені 
тільки командами, що належать до плавальних клубів «Мастерс» України,  
зареєстрованих Федерацією плавання України. При цьому всі учасники 
рекордної естафети на момент встановлення рекорду мають бути членами 
одного клубу. 

 
Стаття 2. ЗМАГАННЯ, НА ЯКИХ РЕЄСТРУЮТЬСЯ РЕКОРДИ 

УКРАЇНИ З ПЛАВАННЯ В КАТЕГОРІЇ «МАСТЕРС» 
 

        2.1.  Рекордом України в категорії «Мастерс» може бути затверджений 
результат, що зафіксований у наступних змаганнях в категорії «Мастерс»: 

2.1.1. Чемпіонатах світу та чемпіонатах Європи; 
2.1.2. Міжнародних змаганнях, що проводяться за межами України і 

зазначені в офіційних календарях FINA і LEN; 
2.1.3. Інших міжнародних змаганнях, результати яких 

розглядаються та реєструються окремим рішенням комітету 
ветеранського руху «Мастерс» ФПУ;  

2.1.4. Чемпіонатах України, Кубках України та інших офіційних 
змаганнях в категорії «Мастерс», що входять до єдиного календарного 



плану Міністерства молоді та спорту України та/або Федерації плавання 
України; 

2.1.5. Інших змаганнях в категорії «Мастерс», що проходять в 
Україні, за умови виконання вимог Правил змагань з плавання для 
плавців категорії «Мастерс» та погодженим Комітетом спортивних суддів 
Федерації плавання України складом суддівської колегії. 

  
Стаття 3. ДОКУМЕНТИ, ОБОВ’ЯЗКОВІ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ 

РЕКОРДІВ УКРАЇНИ З ПЛАВАННЯ В КАТЕГОРІЇ «МАСТЕРС» 
 

3.1. Рекорди України на чемпіонатах світу та Європи з плавання в 
категорії «Мастерс» затверджуються автоматично. 

3.2. На чемпіонатах України, Кубках України та інших офіційних 
змаганнях, що входять до єдиного календарного плану Міністерства молоді та 
спорту України, затверджуються автоматично. 

3.3. Спортсмени та естафетні команди, що показали результат, який 
перевищує рекорд України з плавання в категорії «Мастерс» на міжнародних 
змаганнях за межами України повинні поінформувати уповноважену особу 
Федерації плавання України у 15-ти денний термін та додати витяг з офіційного 
протоколу змагань або посилання на офіційні джерела інформації щодо 
результатів змагань. 

3.4. Організатори інших змагань, що проводяться в межах України (за 
умов дотримання вимог, викладених в пункті 2.1.4.), мають у 15-ти денний 
термін після закінчення змагань надати уповноваженій особі Федерації 
плавання України підсумковий протокол змагань. 

3.5. Рекорди затверджуються тільки за умови фіксації часу автоматичним 
або напівавтоматичним суддівським обладнанням.  

3.6. Плавець в індивідуальному запливі може встановити рекорд на 
проміжній дистанції, якщо він, або його тренер, або керівник звернуться до 
рефері щодо фіксації такого результату на проміжній дистанції або якщо час на 
проміжній дистанції зафіксовано автоматичним суддівським обладнанням. 
Такий плавець повинен закінчити заплановану дистанцію запливу для визнання 
рекорду на проміжній дистанції. 

 
Стаття 4. РЕЄСТРАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ, ЩО ПЕРЕВИЩУЮТЬ  

РЕКОРДИ СВІТУ ТА ЄВРОПИ З ПЛАВАННЯ В КАТЕГОРІЇ 
«МАСТЕРС» 

 
4.1. Для реєстрації результатів, що перевищують рекорди світу та Європи 

з плавання в категорії «Мастерс», організатори змагань зобов’язані надати 
уповноваженій особі Федерації плавання України наступні документи, що 
будуть направлені до FINA або LEN: 

4.1.1. Свідоцтво відповідності Правилам змагань та довжини 
доріжки, на якій встановлено рекорд, засвідчене уповноваженим 
експертом або іншою кваліфікованою особою, призначеною Федерацією 
плавання України; 



4.1.2. Підсумковий протокол змагань за підписом рефері та 
головного секретаря змагань, чек автоматичної або напівавтоматичної 
системи фіксації часу;  

4.1.3. Копію паспорта спортсмена, що показав результат, який 
перевищує рекорд світу та Європи з плавання в категорії «Мастерс». 
4.2. Документи повинні бути надані не пізніше 15 днів після встановлення 

рекорду.  
 

Стаття 5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

5.1. Відомості щодо встановлених рекордів України з плавання в категорії 
«Мастерс», повинні бути оприлюднені на офіційному сайті Федерації плавання 
України у загальних таблицях рекордів, які оновлюються кожні шість місяців. 

5.2. Відомості щодо встановлених рекордів світу та Європи з плавання в 
категорії «Мастерс» оприлюднюються на офіційних сайтах FINA та LEN у 
термін передбачений правилами цих федерацій.  

5.3. Це положення набуває  чинності з дня його затвердження Президією 
Федерації плавання України. 
 
 
 
 
 
 
 


