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РЕГЛАМЕНТ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТУРНІРУ З ПЛАВАННЯ НА ВІДКРИТІЙ ВОДІ 

«ОЛІМПІЙСЬКЕ МАЙБУТНЄ 2021» 
 
1. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ: 
- популяризація плавання на відкритій воді; 
- підвищення рівня спортивної майстерності плавців; 
- виявлення спортсменів здатних досягти високих спортивних результатів у спорті вищих 

досягнень для поповнення основного складу національних збірних команд; 
- визначення кращих пловців серед дівчат та юнаків. 
 
2. ТЕРМІН І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ. 
Змагання проводяться 11 вересня 2021 року в акваторії Азовського моря, що межує з 

набережною Приморської площі міста Бердянськ, Запорізької області.  
День приїзду 09 вересня 2021 року. 
Мандатна комісія 10 вересня 2021 року з 13-00 до 18-00 за адресою: м. Бердянськ, вул. Горького, 

22 у приміщені кафе «Баракуда». 
Тренування 10 вересня 2021 року з 13-00 до 15-00 (акваторії Азовського моря навпроти 

Приморської площі міста Бердянськ). 
Технічна нарада з представниками та спортсменами о 17-00 до м. Бердянськ, вул. Горького, 22 

шаховий клуб навпроти кафе «Баракуда». 
Початок маркування учасників 11 вересня 2021 року об 10-00 годині, інструктаж учасників об 

11-30 годині, початок змагань об 12-00 годині. 
 
3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ. 
Організовує змагання Федерація плавання України (далі – ФПУ). Проведення змагань 

доручається головній суддівській колегії, сформованої та затвердженої ФПУ. Змагання проводяться 
відповідно до «Правил змагань з плавання на відкритій воді» затверджених президією Федерації 
плавання України (рішення від 06.10.2015 року) з урахуванням норм та положень правил проведення 
змагань з плавання на відкритій воді Міжнародної федерації плавання (FINA) та цього Регламенту. 

 
4. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ. 
До участі у змаганнях допускаються: 
- дівчата та юнаки 2010-2011 року народження; 
- дівчата та юнаки 2008-2009 року народження. 
Спортсмени заявляються та відряджаються на змагання відокремленими підрозділами ФПУ та 

суб’єктами сфери фізичної культури і спорту (ДЮСШ, ШВСМ, ЦОП, клубами та інші), а також 
відповідними спортивними структурними підрозділами органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування. Спортсмени, нижче рівня другого розряду до змагань не допускаються. 

 
5. ХАРАКТЕР ЗМАГАНЬ. 
Змагання особисті. Склад учасників (спортсменів та тренерів) не обмежено. 
 
6. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ: 
- 500 метрів – дівчата, юнаки 2010-2011 років народження; 
- 1500 метрів – дівчата, юнаки 2008-2009 років народження.  
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7. БЕЗПЕКА ПРИ ПРОВЕДЕНІ ЗМАГАНЬ. 
Відповідно 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» покладається на їх власників. 

Всі учасники змагань під час запливів повинні бути у плавальних шапочках яскравих кольорів 
(ярко красний, ярко розовий, ярко зелений, ярко блакитний, ярко жовтий та інші). Відсутність 
плавальної шапочки яскравого кольору – є підставою для недопущення спортсмена до участі у 
змаганнях. 

Для допуску на змагання учасники повинні подати до секретаріату, підписану батьками 
спортсмена (або одним з батьків), декларацію (розписку) щодо попередження про ризики та відмови 
про будь-які претензії до ФПУ та суддівської колегії у разі нещасних випадків, що можуть спричинити 
смерть, поранення або втрату майна спортсменів під час змагань (додаток 1). 

Змагання проводяться з виконанням всіх санітарних та протиепідемічних норм 
затверджених відповідними органами державної влади та місцевого самоврядування, які діють на 
дату проведення змагань. 

 
8. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ, НАГОРОДЖЕННЯ. 
Переможцями змагань вважаються спортсмени, які зайняли перше місце за результатами 

підсумкового протоколу, призерами змагань вважаються спортсмени, які зайняли друге та третє місце 
за результатами підсумкового протоколу у кожній віковій групі серед дівчат та юнаків. 

Переможці та призери змагань нагороджуються медалям, дипломами та спеціальними призами.  
 
9. УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ ЗМАГАНЬ. 
Витрати по підготовці і проведенню змагань, у тому числі нагородження переможців та призерів 

змагань, оплата роботи суддівської колегії, здійснюються за рахунок організаторів змагань.  
Витрати пов’язані з відрядженням спортсменів, груп, команд, тренерів, батьків та інших осіб, 

здійснюються за рахунок відряджуючих організацій або власних коштів. 
 
10. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВОК. 
Заявки команд або окремих спортсменів надсилаються на адресу електронної пошти 

favoritt2010@i.ua до 01 вересня 2021 року включно (заявки надсилаються у форматі Word та повинні 
містить наступну інформацію: прізвище ім’я спортсмена, рік народження, розряд, назву організації). 

Зміни до заявок вносяться у день приїзду. 
Представники команд та окремих спортсменів подають до мандатної комісії: 
- поіменні заявки; 
- відповідні медичні документи які дозволяють приймати участь у спортивних заходах з 

плавання; 
- реєстраційний внесок у розмірі 800 (вісімсот) грн за кожного спортсмена; 
- декларацію (розписку) щодо попередження про ризики та відмови про будь-які претензії 

(додаток 1) разом з засвідченою одним з батьків копією свідоцтва про народження спортсмена та копії 
паспорта батька, який підписав декларацію (розписку); 

- страховий поліс. 
Учасники які не виконали вимоги розділу 8 цього регламенту до участі у змаганнях не 

допускаються. 
Цей регламент вважається офіційним викликом на змагання. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 1. 

 
 

РОЗПИСКА 
про добровільний ризик 

Я, _________________________________________________________________________________ 
(П.І.П. батька або мати) 

батько/мати законний представник своєї малолітньої дитини  
_________________________________________________________________________________________ 

 (П.І.П. дитини) 
ознайомлений/а сам/а та ознайомив/ла свою малолітню дитину (далі – спортсмен) з Регламентом 
проведення Всеукраїнського турніру з плавання на відкритій воді «Олімпійське майбутнє 2021», що 
проводяться 11 вересня 2021 року в акваторії Азовського моря навпроти Приморської площі міста 
Бердянськ, Запорізької області. З правилами та умовами проведення змагань згодні та зобов’язуємося 
виконувати всі вимоги організаторів змагань. Я підтверджую, що спортсмен має гарну фізичну форму 
та 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, 
суддів та інших осіб, які мають відношення до проведення змагань, мати не будуть.  

Додатки: засвідчена мною копія свідоцтва про народження дитини та копія мого паспорту.  
В порядку дотримання Закону України «Про захист персональних даних», надаю дозвіл на 

отримання, обробку та використання персональних даних моїх та спортсмена з метою належного 
виконання умов Регламенту змагань. 

 
 
Дата__________                                             Особистий підпис__________________________ 
 
 
 


