
Порядок формування календаря змагань з плавання в категорії 

Мастерс  
 

1. Комітет ветеранського руху Мастерс Федерації плавання України (далі 

«Комітет») діє на підставі Положення про Комітет ветеранського руху 

Мастерс ФПУ від 17.12.2014 р., є відповідальним за складання та виконання 

Календаря всеукраїнських спортивних змагань з плавання в категорії 

Мастерс (далі «Календар Мастерс»).  

 

2. За оголошенням Комітету всі бажаючі (організації, клуби, активісти) взяти 

на себе відповідальність за організацію та проведення всеукраїнських 

змагань з плавання в категорії Мастерс подають заявки до Комітету в 

встановлені терміни.  

2.1. В заявці мають бути вказані: 

А) які змагання з вказаних в оголошенні хотіли б організувати та провести 

заявники; 

Б) в які терміни вони хотіли би провести ці змагання (терміни змагань не 

повинні співпадати з термінами проведення Олімпійських Ігр, Чемпіонатів 

світу та Європи (чемпіонатів FINA та LEN); 

В) приблизний кошторис змагань, в якому зазначено: 

- вартість оренди споруди; 

- витрати на суддівство; 

- витрати на нагородну атрибутику; 

- згода територіального підрозділу ФПУ на проведення змагань в даному 

регіоні; 

- особа, відповідальна за організацію та проведення змагань. 

 

3. Комітет розглядає всі пропозиції на своєму засіданні, шляхом голосування 

обирає найбільш привабливі та складає проект календарного плану 

всеукраїнських змагань з плавання на майбутній рік.  

 

4. Про результати складання проекту Календаря Мастерс Комітет повідомляє 

всіх, хто надіслав свої пропозиції, та відокремлені підрозділи ФПУ, на 

території яких заплановані майбутні змагання.  

 

5. Після формування проекту календаря змагань Федерації плавання України 

(професійних змагань) Комітет узгоджує терміни, місця проведення змагань, 

які увійшли до Календаря Мастерс, та погоджує можливі зміни з 

відповідальними за їх проведення особами.  

 

6. Всі можливі зміни Комітет розглядає на своєму засіданні, затверджує 

остаточний проект календаря всеукраїнських змагань з плавання в категорії 

Мастерс  та вносить його на затвердження Президії ФПУ. 

 



7. Проект Календаря Мастерс публікується на сайті ФПУ, доводиться до 

керівництва всіх клубів Мастерс, та оголошується про прийом інформації про 

проведення зональних змагань з плавання в категорії Мастерс, які можуть 

включені до Календаря зональних змагань з плавання в категорії Мастерс. 

Терміни подачі інформації встановлюються Комітетом Мастерс.  

7.1. Організатори зональних змагань Мастерс мають повідомити: 

- назву змагань; 

- дату проведення змагань; 

- місце проведення змагань; 

- довжину басейну, в якому плануються змагання (25м;  50м), або відкрита 

вода; 

- згоду територіального підрозділу ФПУ на підтримку цих змагань. 

7.2. Якщо організатори зональних змагань бажають, щоб кращі результати 

цих змагань були відображені в рейтингах ТОП-10 та рекордах України з 

плавання в категорії Мастерс, вони мають повідомити про це офіційним 

листом на електронну адресу Комітету ukrmastersswim@gmail.com. 

 

8. Комітет перевіряє отриману інформацію та передає проект календаря 

зональних змагань на затвердження Президії ФПУ. 

 

9. Після затвердження календаря зональних змагань Президією ФПУ, він 

публікується на офіційному сайті Федерації плавання України.  
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