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МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 

 пропаганда та популяризація здорового способу життя та спортивного довголіття 
серед населення України;  

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

 залучення осіб середнього та старшого віку, спортсменів різних вікових груп, які 
закінчили професійну кар’єру, аматорів спорту до активних занять масовим 
спортом та участі у змаганнях з ветеранського плавання; 

 розвиток ветеранського плавання в Україні. 
 

ТЕРМІН ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 
 змагання проводяться 06-07 жовтня 2018 р., в місті Львові, в басейні аквапарку 

«Пляж», 50 м, 8 доріжок, закритий; 
 адреса: Україна, м. Львів, вул. Княгині Ольги, 114; 
 температура води: +260 С; 
 хронометраж: електронний. 
  

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 
 

П’ЯТНИЦЯ СУБОТА НЕДІЛЯ 
05 жовтня 2018 06 жовтня 2018 07 жовтня 2018 

Реєстрація 
16.00 – 20.00 

Реєстрація 
08.00 – 09.30 

 

 Розминка 
9.30 – 10.20 

Розминка 
9.00 – 9.50 

 Парад-відкриття 
10.30 – 10.50 

 

 Початок змагань 
11.00 

Початок змагань 
10.00 

 
СПОРТИВНА ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 

 
СУБОТА  

06 жовтня 2018 
    

 ЖІНКИ   ЧОЛОВІКИ  
1     50 м вільний стиль 2     50 м вільний стиль 
3   100 м на спині 4   100 м на спині 
5   200 м вільний стиль  6   200 м вільний стиль  
7     50 м брас 8     50 м брас 
9   100 м батерфляй 10   100 м батерфляй 
11   200 м брас 12   200 м брас 
13 4×50 м вільний стиль естафета 14   4×50 м вільний стиль естафета 
15 4×50 м комбінована змішана естафета 
16   400 м комплексне плавання 17   400 м комплексне плавання 
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НЕДІЛЯ  

07 жовтня 2018 
    

 ЖІНКИ   ЧОЛОВІКИ  
18 4×50 м вільний стиль змішана естафета 
19     50 м батерфляй 20     50 м батерфляй 
21   100 м брас 22   100 м брас 
23   200 м комплексне плавання 24   200 м комплексне плавання 
25     50 м на спині 26     50 м на спині 
27   100 м вільний стиль 28   100 м вільний стиль 
29   200 м батерфляй 30   200 м батерфляй 
31   200 м на спині 32   200 м на спині 
33 4×50 м комбінована естафета 34 4×50 м комбінована естафета 
35   400 м вільний стиль 36   400 м вільний стиль 

 
УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

До участі у змаганнях допускаються жінки та чоловіки, які досягли 25-річного 
віку і старші (вік визначається станом на 31 грудня 2018 року). 

 

Вікові категорії учасників змагань в категорії «Мастерс»: 
«A» – 25-29  – 1993-1989 р. «H» – 60-64  – 1958-1954 р. 
«B» – 30-34  – 1988-1984 р. «I» – 65-69  – 1953-1949 р. 
«C» – 35-39  – 1983-1979 р. «J» – 70-74  – 1948-1944 р. 
«D» – 40-44  – 1978-1974 р. «K» – 75-79  – 1943-1939 р. 
«E» – 45-49  – 1973-1969 р. «L» – 80-84  – 1938-1934 р. 
«F» – 50-54  – 1968-1964 р. «M» – 85-89  – 1933-1929 р. 
«G» – 55-59  – 1963-1959 р. «N» – 90-94  – 1928 і старші 

 

Вікова категорія учасників змагань «Пре-Мастерс»: 
«0» – 20-24  – 1998-1994 р. 

 

Для молодших учасників змагань категорії «Молодіжні»: 
Категорія Роки народження Категорія Роки народження 

10-11  – 2008-2007 р. 16-17  – 2002-2001 р. 
12-13  – 2006-2005 р. 18-19  – 2000-1999 р. 
14-15  – 2004-2003 р.   

 

В естафетному плаванні команди виступають в наступних вікових категоріях: 
 

категорії «Молодіжні» і «Пре-Мастерс»: 
«0» – 0-99. 
 

категорії «Мастерс»*: 
«A» – 100-119; «B» – 120-159; «C» – 160-199; «D» – 200-239; «E» – 240-279; 
«F» – 280-319; «G» – 320-359. 
*Примітка: Не допускається участь учасників змагань з категорій «Молодіжні» і «Пре-Мастерс» в 

естафетах категорії «Masters». 
 

В естафетних командах можуть приймати участь виключно учасники з одного клубу. 
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УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 
Змагання особисті. Кожен учасник може змагатись у необмеженій кількості 

дистанцій. 
Змагання проводяться відповідно до правил Міжнародної федерації плавання 

(FINA), Правил змагань з плавання для плавців категорії «Мастерс» ФПУ (далі – 
Правила) та даного Регламенту. 
Учасники змагань включаються до стартового протоколу тільки після 

проходження реєстрації та мандатної комісії. 
Під час проходження мандатної комісії не дозволяється змінювати заявлені 

раніше дистанції. 
Змагання проводяться без попередніх запливів. 
Запливи проводяться серіями на час. Серії встановлюються відповідно до 

заявлених даних по часу. Заявки без попередніх результатів додаються в найслабші 
серії. 

 
НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА ПРИЗЕРІВ ЗМАГАНЬ 

Кожен учасник змагань отримує пам’ятний подарунок. 
Спортсмени, які посіли 1-3 місце у відповідних вікових категоріях в 

індивідуальних видах програми, окремо серед чоловіків та жінок, нагороджуються 
дипломами. 
Команди, які в естафетах посіли 1-3 місце у відповідних вікових категоріях, 

нагороджуються дипломами. 
Спортсмени, які посіли 1-3 і 4-6 місце у абсолютному заліку в індивідуальних 

видах програми (згідно нарахування балів по системі FINA), окремо серед чоловіків 
та жінок, нагороджуються дипломами та медалями. 
Спортсмени, які посіли 1-3 місце у абсолютному заліку (по трьох кращих 

результатах, згідно нарахування балів по системі FINA), окремо серед чоловіків та 
жінок, нагороджуються дипломами, кубками та призами. 
Абсолютна першість вираховується згідно нарахування балів по рейтинговій 

системі FINA (www.fina.org), де базовими результатами є рекорди світу в категорії 
«Мастерс» станом на 01.01.2018 року. 

 
КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Загальне керівництво з підготовки та проведення змагань здійснюється клубом 
ветеранів плавання «Євро-Львів» (далі – Клуб), Всеукраїнською Асоціацією 
плавальних клубів «Мастерс» (далі – Асоціація). 
Відповідальність за безпосереднє проведення змагань покладається на головну 

суддівську колегію, затверджену Асоціацією за поданням Клубу в установленому 
порядку. 
Відповідальність за підготовку місць проведення, прийом учасників, розміщення, 

медичне обслуговування та забезпечення техніки безпеки покладається на головну 
суддівську колегію. 
Програма змагань, вимоги до учасників та визначення переможців 

регламентуються Правилами та даним Регламентом. 
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗМАГАНЬ 
Витрати, що пов’язані з організацією та проведенням змагань (проїзд, добові, 

проживання та харчування суддів, система електронного хронометражу, 
нагородження учасників та переможців) здійснюються за рахунок Клубу та інших 
позабюджетних коштів, використання яких не порушує чинного законодавства 
України. 
Оренда спортивних споруд та інші витрати здійснюються за рахунок Клубу та 

інших позабюджетних коштів, використання яких не порушує чинного 
законодавства України. 
Витрати на відрядження учасників змагань (страхування спортсменів від 

нещасних випадків, проживання, проїзд в обох напрямках, харчування, добові в 
дорозі) здійснюються за рахунок власних коштів учасників та організацій, що їх 
відряджають, інших позабюджетних коштів, використання яких не порушує чинного 
законодавства України. 

 
СТАРТОВИЙ ВНЕСОК 

Єдиний стартовий внесок для учасників змагань складає 450,00 грн. з особи. 
Стартовий внесок в естафетному плаванні з клубу складає 200,00 грн./естафета. 

 
ПІДГОТОВКА СПОРТИВНИХ СПОРУД ТА БЕЗПЕКА  

Здійснюється 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 «Про порядок підготовки спортивних 
споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних 
та культурно-видовищних заходів», Постанови Кабінету Міністрів України від 26 
квітня 2004 року №1274 «Про додаткові заходи щодо попередження травматизму та 
запобігання нещасних випадків у спортивній діяльності». 
Невиконання вимог зазначених Постанов, що стали причиною виникнення 

надзвичайних обставин під час проведення змагань, тягне за собою відповідальність 
згідно з чинним законодавством України. 

 
МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Медичне забезпечення змагань здійснюється у відповідності до Положення «Про 
медичне забезпечення спортивно-масових заходів», затверджено наказом 
Міністерства охорони здоров’я України від 27.10.2008 р. № 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. 
Учасники самостійно відповідають за медичне страхування і дозвіл лікаря на 

допуск до змагань. 
Персональну відповідальність за здоров’я учасників змагань під час проведення 

змагань несуть самі учасники, завіривши своїм підписом заяву відповідного зразка 
при проходженні реєстрації. 
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ЗАЯВКИ 
Учасники, що представляють клуби, можуть подавати заявки на змагання тільки в 

рамках клубних заявок. Позаклубні плавці подають індивідуальні заявки. 
 Заявки у форматі LENEX FILE (в програмі Splash Entry Editor) слід надіслати на 
електронні адреси: riff.lviv@gmail.com, eurolviv.masters@gmail.com. 

 Заявку у зазначеній формі можна завантажити з інтернет-сторінки: www.lioncup.lviv.ua 
або www.mastersswim.com.ua. 

 Заявки у форматі Excel (тільки для індивідуальних заявників) надсилаються 
електронною поштою на адреси: riff.lviv@gmail.com,  eurolviv.masters@gmail.com. 

 Заявка повинна містити: прізвище та ім’я учасника, повна дата народження, 
вікова категорія, вибраний вид програми із зазначенням актуального результату 
по часу. 

 Заявку у форматі Excel можна завантажити з інтернет-сторінки: www.lioncup.lviv.ua 
або www.mastersswim.com.ua. 
 
КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ПРИЙОМУ ЗАЯВОК СПЛИВАЄ 01 ЖОВТНЯ 2018. 
 
Не дозволяються будь-які зміни в індивідуальних заявках учасників в день змагань. 
Списки осіб – учасників змагань та стартові листи будуть опубліковані на 

інтернет-сторінці: www.lioncup.lviv.ua, www.mastersswim.com.ua. 
 

ІНШІ УМОВИ 
Результати змагань (виду програми) можуть бути оскаржені відповідно до Правил 

змагань з плавання для плавців категорії «Мастерс». Протест у письмовій формі 
подається до суддівської колегії змагань не пізніше, ніж за 30 хвилин після 
закінчення виду програми. Фінансовий внесок за розгляд протесту (оскарження) 
складає 100,00 грн. Оскарження негайно розглядається головним суддею змагань. 
У питаннях, не визначених Регламентом, повідомленнями та іншими 

положеннями, рішення приймають згідно компетенції організатори Турніру та 
головний суддя змагань. 

 
КОНТАКТИ З ОРГАНІЗАТОРАМИ 

Людмила ХІРЕШ 
тел.: (067) 371-21-51, e-mail: madam57@ukr.net 
 

Роман КОРЕЦЬКИЙ 
тел.: (067) 672-11-50, e-mail: koretskyyroman@gmail.com 
 

Олександр СИРБУ 
 тел.: (067) 671-28-60, e-mail: syrbu_zvit@ukr.net 
 

Руслан ФРІАУФ 
тел.: (067) 673-47-96, e-mail: riff@mail.lviv.ua 

 
 

ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ  
ДО УЧАСТІ У ЗМАГАННЯХ. 
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Додаток 1 
 

 
РОЗПИСКА ПРО ДОБРОВІЛЬНИЙ РИЗИК  

(для спортсменів, які старші 18 років, та спортсменів категорії «Мастерс») 
 

 

Я, __________________________________________________________________________________, 

ознайомлений з Регламентом проведення міжнародного турніру «КУБОК ЛЕВА» з плавання в 

категорії «Мастерс». 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 протипоказів 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. 

 
 Дата _______________     Особистий підпис _______________ 

 
 

Додаток 2 
 

 
РОЗПИСКА ПРО ДОБРОВІЛЬНИЙ РИЗИК 

(для батьків, опікунів, соціальних працівників тощо) 
 
 

Я, __________________________________________________________________________________, 

представляю інтереси спортсмена ______________________________________________________.  

Я та спортсмен ознайомлені з Регламентом проведення міжнародного турніру «КУБОК ЛЕВА» з 

плавання в категорії «Мастерс». З правилами та умовами проведення змагань згодні і 

зобов’язуємося 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 протипоказів 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. 

 
 Дата _______________     Особистий підпис _______________ 
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Додаток 3 

 
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ДЛЯ УЧАСТІ В ЕСТАФЕТІ. 

 
 

 
………………………….. 

(дистанція) 
 

 
………………………….. 
(попередній результат) 

 
………………………….. 
(назва команди, місто) 

 
1. ………………………….. 

 

2. ………………………….. 
 

3. ………………………….. 
 

4. ………………………….. 
(етап, прізвище, ім’я,  
дата народження) 

 

 
………………………….. 

(стать, вікова 
категорія) 
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