Положення
Про проведення 1-го відкритого міжнародного турніру з плавання
Orange Masters Cup & Orange Generation Cup
1. Загальні положення:
Змагання проводяться у командній першості та в особистому заліку. До змагань запрошуються
спортсмени всіх СК, ФЦ, ДЮСШ, СДЮСШОР, ЦОП, УОР України та іноземних команд. Максимальна
кількість спортсменів-учасників змагань – 600 спортсменів, серед них – 300 учасники до 14 років, та 300 –
учасники категорії Мастерс. Заявки на участь формуються відповідно до послідовності їх подачі в
електронному вигляді.
2.
•
•
•
•

Цілі і завдання:
Популяризація плавання
Підвищення рівня спортивної майстерності плавців
Пропаганда здорового способу життя
Розвиток міжнародних відносин

3. Організація та проведення змагань:
Проведення змагань доручається керівництву СК «Orange Masters», безпосереднє проведення
змагань доручається суддівській колегії. Головний суддя змагань – Ільченко О.О., головний секретар –
Кав’юк А.М.
4. Терміни та місце проведення змагань, реєстрація учасників:
Змагання проводяться 13-15 вересня 2019 в басейні КДЮСШ-2 м. Тернопіль, вул. Острозького 16
Плавальний клуб Orange Masters КДЮСШ-2 м. Тернопіль, вул. Острозького 16. Закритий 25 метровий
басейн, 6 доріжок. Хронометраж електронний.
a. 13 вересня 2019 – день приїзду команд та акредитація учасників (мандатна комісія).
Мандатна комісія проводиться з 12:00 до 20:00 включно. Для отримання акредитації
офіційний представник команди ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ пред’явити наступні документи:
i. Копія або оригінал свідоцтва про народження (тільки для учасників до 14 років
включно); оригінал ID-картки, паспорту, закордонного паспорту, посвідчення водія,
військового квитка, посвідчення моряка або пенсійного посвідчення.
ii. Медичний допуск до змагань, виданий спортивним диспансером або іншим медичним
закладом, завірений підписом та печаткою спортивного лікаря.
iii. Страховий поліс від нещасних випадків під час спортивних заходів. Під час
проходження мандатної комісії буде можливість оформити у представника страхової
організації. Вартість від 50 до 100 гривень, залежить від вікових груп.
b. 13 вересня 2019 – опробування води у басейні КДЮСШ-2 м. Тернопіль, вул. Острозького 16
доступний з 15:00 до 17:45.
c. 13 вересня 2019 – відбудеться майстер клас від Бо Якобсена «Сучасні тенденції в техніці
плавання». Початок об 18:00. По закінченню майстер класу, відбудеться фотосесія.
d. 14 вересня 2019 – 1 день змагань, ранкова сесія для учасників до 14 років.
i. Розминка 8:30-9:50, початок змагань о 10:00.
e. 14 вересня 2019 – 1 день змагань, вечерня сесія для учасників категорії Мастерс.
i. Розминка 13:30-14:50, початок змагань о 15:00.
f. 15 вересня 2019 – 2 день змагань, ранкова сесія для учасників до 14 років.
i. Розминка 8:30-9:50, початок змагань о 10:00.
g. 15 вересня 2019 – по закінченню ранкової сесії змагань, буде проводитись нагородження в
командному заліку учасників до 14 років.
h. 15 вересня 2019 – 2 день змагань, вечерня сесія для учасників категорії Мастерс.
i. Розминка 13:30-14:50, початок змагань о 15:00.
i. 15 вересня 2019 – по закінченню вечірньої сесії змагань, буде проводитись нагородження в
командному заліку в категорії Мастерс.
5. Учасники:
Дитячі: До змагань допускаються команди СК, ФЦ, ДЮСШ, СДЮСШОР, ЦОП, УОР України та
іноземних команд. В змаганнях приймають участь спортсмени: дівчата та хлопці 13-14 років (Т1), 11-12 років
(K3), 9-10 років (K2) та 8 років та молодші (K1). Кожен спортсмен має право стартувати не більше, ніж на 5-

ти індивідуальних дистанціях та в 3-х естафетах. В кожному номері програми може бути заявлена
необмежена кількість спортсменів з кожної команди. Заліковий склад команди 12 учасників (6 дівчат та 6
хлопців). Загальний склад команди – необмежений. В естафетному плаванні один клуб (спортивна школа,
організація) має право заявити по одній команді в кожній віковій категорії.
Мастерс: До змагань допускаються спортивні команди Мастерс. В змаганнях приймають участь
спортсмени в наступних вікових групах: жінки та чоловіки 25-29 років (M1), 30-34 роки (M2), 35-39 років
(M3), 40-44 роки (M4), 45-49 років (M5), 50-54 роки (M6), 55-59 років (M7), 60-64 роки (M8), 65-69 років
(M9), 70-74 роки (M10), 75-79 років (M11), 80 та старші (M12). Кожен спортсмен має право стартувати не
більше, ніж на 5-ти індивідуальних дистанціях та в 3-х естафетах. В кожному номері програми може бути
заявлена необмежена кількість спортсменів з кожної команди. Заліковий склад команди 8 учасників (4 жінки
та 4 чоловіка). Загальний склад команди – необмежений. В естафетному плаванні один клуб (спортивна
школа, організація) має право заявити по одній команді.
Офіційні представники учасників несуть відповідальність за своєчасний вихід спортсмена на старт
та нагородження. Пропущений заплив розцінюється як порушення: неявка на старт, та карається штрафом
500 грн, які оплачує офіційний представник команди. Відсутність по медичним причинам чи пов’язані з
травмами випадки не розцінюються як порушення (можливий запит медичної довідки).
6. Програма заходів та змагань:
13.09.2019 П’ятниця

14.09.2019 Субота

15.09.2019 Неділя

8:00-18:00
Приїзд учасників змагань
12:00-20:00
Мандатна комісія

8:30-9:50
Розминка K1, K2, K3 та T1
10:00
Урочисте відкриття та початок
змагань – K1, K2, K3 та T1
4х50 К/п Мікс
50 В/с
200 Брас
100 Н/с
100 Бат
200 В/с
50 Брас
100 К/п Містері
4х100 В/с Мікс
13:30-14:50
Розминка M1, M2, M3, M4, M5, M6,
M7, M8, M9, M10, M11, M12
15:00
Урочисте відкриття та початок
змагань – M1, M2, M3, M4, M5, M6,
M7, M8, M9, M10, M11, M12
4х50 К/п Мікс
50 В/с
200 Брас
100 Н/с
100 Бат
200 В/с
50 Брас
100 К/п Містері
4х100 В/с мікс

8:30-9:50
Розминка K1, K2, K3 та T1
10:00
Урочисте відкриття та початок
змагань – K1, K2, K3 та T1
4х50 В/с Мікс
50 Н/с
100 Брас
100 В/с
200 Н/с
50 Бат
200 К/п Містері
4ч100 К/п Мікс

15:00-17:45
Тренування

18:00-20:00
Відкрите заняття з Бо Якобсен для
тренерів та спортсменів
20:00-20:30
Фотосесія з Бо Якобсен для
тренерів та спортсменів

13:30-14:50
Розминка M1, M2, M3, M4, M5, M6,
M7, M8, M9, M10, M11, M12
15:00
Урочисте відкриття та початок
змагань – M1, M2, M3, M4, M5, M6,
M7, M8, M9, M10, M11, M12
4х50 В/с Мікс
50 Н/с
100 Брас
100 В/с
200 Н/с
50 Бат
200 К/п Містері
4ч100 К/п Мікс

7. Організація та проведення:
Головний секретар змагань Андрій Кав’юк – aka@swimformasters.org – 098 857 1791. Заявки
подаються в електронному вигляді через портал www.swimformasters.org або електронною поштою –
aka@swimformasters.org
Заявки приймаються до 10 вересня 2019, 23:59 за київським часом. Зміни до заявок та корекція
заявочного часу та дистанції НЕ ВНОСЯТЬСЯ після публікації протоколу.

8. Медичне забезпечення:
У відповідності до «Положення про медичне забезпечення спортивно-масових заходів», що
затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.10.2008 №614 до медичного
забезпечення спортивно-масових заходів залучаються кваліфіковані медичні працівники.
9. Безпека при проведенні змагань:
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.1998р. №2025 «Про порядок підготовки
спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурновидовищних заходів» підготовка спортивних споруд покладається на їх власників. Невиконання вимог,
передбачених цим пунктом, що може стати причиною виникнення надзвичайних обставин під час
проведення змагань , тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством України.
10.
•
•
•
•
•
•

Під час проведення змагань категорично забороняється:
Бігати по бортику басейна та у душових кімнатах
Входити у воду стрибком зі сторони мілкої частини ванни басейну
Під час розминки входити у воду зі стартової сторони басейну стрибком головою вперед (крім 1
доріжки)
Під час розминки рухатися по першій доріжці в напрямку стартового плоту
Починати розминку без нагляду тренера або офіційного представника команди
Вести себе у спосіб заборонений чинним Законодавством України

11. Медична страховка:
Усі учасники змагань повинні мати медичну страховку, яка включає покриття від нещасних випадків
під час проведення спортивних заходів. Страховку можна буде придбати під час реєстрації та проходження
мандатної комісії. Учасники змагань без медичної страховки до змагань НЕ будуть допущені.
12. Нагородження переможців:
Спортсмени, що посіли 1, 2, 3 місця в індивідуальних номерах програми нагороджуються дипломами.
У вікових групах К1, К2, К3, і T1 учасники, які посіли 1, 2, 3 місця у відповідній групі по сумі трьох будьяких дистанцій нагороджуються медалями, грамотами, та призами. У вікових групах M1, M2, M3, M4, M5,
M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12 учасники, які посіли 1, 2, 3 місця у відповідній групі по сумі трьох будьяких дистанцій нагороджуються грамотами та призами.
Команди, які посіли 1, 2, 3 місця в естафетному плаванні, нагороджуються дипломами. Команди, які
посіли 1, 2, 3 місця в загальнокомандному рейтингу нагороджуються дипломами та кубками. Тренер кращого
спортсмена в кожній з вікових груп К1, К2, К3, і T1 (за кількістю нагород) нагороджуються грошовою
нагородою 2000 грн.
13. Умови фінансування заходу:
• Витрати по підготовці і проведенню змагань, нагородженню переможців, оплаті оренди басейну,
оплаті суддівської колегії, придбанню канцтоварів, паперу, призів, медалей – здійснюється за рахунок
спортивного клубу «Orange Masters».
• Витрати пов’язані з відрядженням спортсменів, команд, тренерів, батьків та інших осіб, здійснюється
за рахунок відряджуючих організацій або власних коштів.
• Учасники змагань сплачують стартовий внесок у розмірі – 100 грн. за кожну дистанцию та 200 грн.
за участь команди в естафетному плаванні.
Офіційні представники учасників відповідають за виконання Положення змагань підлеглих спортсменів.

Це положення є офіційним викликом на змагання

