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ПОГОДЖЕНО: 

Керівник департаменту сім’ї, молоді та 

спорту Полтавської області державної 

адміністрації 

___________________  

«         »                                      2021 р. 
 
М.П. 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Голова ГО «Клуб ветеранів плавання та 

спорту «Скажені карасі» 

 

___________________ Яковенко М.В. 

«         »                                      2021 р. 
 
М.П. 

  

   

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення відкритої першості Полтавської області 

з плавання серед спортсменів категорії «Мастерс». 

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 

– розвиток спорту серед молоді у Полтавській області; 

– популяризація плавання серед широких верств населення, здорового способу життя; 

– зміцнення дружніх стосунків між спортсменами. 

 

МІСЦЕ ТА ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Відкрита першість Полтавської області з плавання серед спортсменів категорії «Мастерс» 

відбудеться 5-6 червня 2021 р., за адресою: 36020, Україна, м. Полтава, вул. Європейська 9-a, 

КЗ «ПДЮСШ №3» з плавання. 

Від авто та ж/д вокзалів добиратися до зупинки «Корпусний парк», (Центр). 

Басейн 25/50 м, 4 доріжки, ручний хронометраж. 

 

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

До участі у відкритій першості Полтавської області з плавання серед спортсменів категорії 

«Мастерс» допускаються ветерани та любителі плавання не молодше 25 років. 

Змагання проводяться в два етапи: І день – довга вода; ІІ день – коротка вода. Дозволяється 

плисти однакові дистанції у різні дні. 

 

5 червня 2021 р. (субота) 

11:00 – 13:30 – реєстрація учасників 

14:00 – 14:45 – розминка 

15:00 – старт 

6 червня 2021 р. (неділя) 

09:00 – 09:45 – розминка 

10:00 – старт 

 

ПРАВИЛА ЗМАГАНЬ 

Змагання проводяться в особистій першості відповідно до правил FINA: 

– до участі у змаганнях допускаються чоловіки та жінки, що досягли 25 річного віку; 

– кожен учасник несе особисту відповідальність за стан свого здоров’я під час змагань, 

що підтверджується особистим підписом у заявці встановленого зразка; 

– кожен спортсмен приймає участь у трьох видах дистанцій та естафеті; 

– запливи формуються за попередніми результатами; 

– в індивідуальних номерах програми спортсмени приймають участь у наступних 

вікових категоріях (станом на 31 грудня 2021 року): 

 

 

 

«А» 25-29 – 1996-1992 рр. 

«В» 30-34 – 1991-1987 рр. 

«С» 35-39 – 1986-1982 рр. 

«D» 40-44 – 1981-1977 рр. 

«Е» 45-49 – 1976-1972 рр. 

«F» 50-54 – 1971-1967 рр. 
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«G» 55-59 – 1966-1962 рр. 

«Н» 60-64 – 1961-1957 рр. 

«I» 65-69 – 1956-1952 рр. 

«J» 70-74 – 1951-1947 рр. 

«K» 75-79 – 1946-1942 рр. 

«L» 80-84 – 1941-6рр. 

«M» 85-89 – 1934-1932 рр. 

«N» 90-94 – 1931-1927 рр. 

 

– в естафетах команди приймають участь у наступних вікових категоріях: 100-119 років; 

120-159 років; 160-199 років; 200-239 років; 240-279 років; 280-319 років; 320 і старше. 

– в естафетах, окрім команд клубів, можуть приймати участь збірні команди територій. 

 

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 

І день (субота) – довга вода 

(жінки / чоловіки) 

200 м комплексне плавання 

100 м батерфляй 

100 м брас 

  50 м вільний стиль 

100 м на спині 

  50 м батерфляй 

  50 м брас 

100 м вільний стиль 

  50 м на спині 

 

 

ІІ день (неділя) – коротка вода 

(жінки / чоловіки) 

100 м комплексне плавання 

100 м батерфляй 

100 м брас 

  50 м вільний стиль 

100 м на спині 

  50 м батерфляй 

  50 м брас 

100 м вільний стиль 

  50 м на спині 

4×50 м    естафета, комбінована змішана 

– стартовий внесок за всі дистанції – 400 грн.; 

– стартовий внесок команди за естафету – 300 грн.; 

– жінки від 65 років та чоловіки від 70 років звільняються від сплати стартового внеску. 

 

НАГОРОДЖЕННЯ 

Переможців та призерів визначають у кожному виді програми, кожної вікової групи, згідно 

правил проведення змагань. В індивідуальних видах програми, переможці та призери 

нагороджуються грамотами. За участь у змаганнях, кожен учасник отримає пам’ятний сувенір. 

Учасники естафетного плавання будуть нагороджені спеціальними призами. 

Серед всіх вікових категорій будуть нагороджені переможці у багатоборстві (за системою 

Фіактістова) серед жінок і чоловіків по сумі очок за 3 дистанції, з найбільшою кількістю очок. 

 

РОЗМІЩЕННЯ 

Розміщення самостійне. Інформація для ознайомлення на сайті: 

http://www.tourism.poltava.ua/goteli_poltavy/ 

 

БЕЗПЕКА ТА ПІДГОТОВКА МІСЦЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАННЯ 

Змагання проводяться  з дотриманням карантинних умов відповідно до помаранчевої зони. 

Підготовка місць проведення змагань здійснюється 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» та від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення 

карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним 

поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої  коронавірусом SARS-

CoV2, а також за згодою департаменту сім’ї, молоді та спорту Полтавської області державної 

адміністрації про проведення такого заходу 

Кожен учасник змагань несе особисту відповідальність а стан свого здоров’я під час змагань. 

 

 

http://www.tourism.poltava.ua/goteli_poltavy/
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УМОВИ ПОДАННЯ ЗАЯВОК 

Реєстрація учасників за формою на сайті ___________________ або  надсилайте на 

електронну пошту:  maks.yakovenko@gmail.com 

Останній термін подання заявок на участь у змаганнях – 3 червня 2021 року. 

Стартовий внесок за індивідуальні дистанції – 400 грн. (за 6 дистанцій на два дні), та 

командний стартовий внесок за естафету, у розмірі 300 грн., сплачується готівкою при 

проходженні мандатної комісії. 

На мандатній комісії кожен учасник зобов’язаний: представити паспорт або посвідчення 

особи, медичну довідку, або .заяву про особисту відповідальність за стан свого здоров’я під 

час проведення змагань, мати при собі страхування від нещасних випадків. 

 

За довідками звертатися на адресу: м. Полтава, вул. Монастирська 5а, офіс 411 

e-mail: maks.yakovenko@gmail.com 

Телефони: Максим +380 -97-643-6156;  Михайло +380-95-949-7894;  Ігор +380-67-531-2086 

 

Організаційний комітет, по проведенню змагань, залишає за собою право вносити зміни та 

доповнення до даного положення без офіційного попередження учасників змагань. 

 

ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ 

mailto:maks.yakovenko@gmail.com

