
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

аматорських змагань з плавання на відкритій воді 

«БАЙДА. Натуральна заруба!» 

 

23 серпня 2021 

Черкаська область, м. Канів 

 

 

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЗМАГАННЯ  

Аматорські змагання з плавання на відкритій воді БАЙДА. Натуральна заруба!»  (далі 

– Заплив) проводяться з метою:   

 популяризації плавання;  

 створення сприятливих умов на час проведення спортивного заходу для 

професійних спортсменів та любителів;  

 роботи із засобами масової інформації з метою пропаганди здорового способу 

життя; 

 розкриття фізичних і творчих можливостей професійних спортсменів і любителів;  

 залучення спонсорів і партнерів, які пропагують здоровий спосіб життя в своїй 

стратегії; 

 посилення пропаганди і впровадження в життя молоді здорового способу життя, 

який ґрунтується на радощах здобутих власними зусиллями; 

 залучення громадян до активного способу життя. 

 примноження історико-культурного та спортивного потенціалу міста Канева. 

 

2. ДАТА, ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ  

День і час проведення запливу: 23 серпня з 10:00 до 15:00. 

Місце старту: пляж готельно-ресторанного комплексу «Княжа гора» (м. Канів, вул. 

Дніпровська, 1).  

Дистанція: 3 км (3000 м), індивідуальні змагання з плавання конкурентного типу, з 

відліком часу вікової категорії 18-69 років.  

Впродовж часу формування запливу та проходження дистанцій для глядачів плануються 

виступи музичних колективів та ведучого заходу. 

 



3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ЗАПЛИВУ 

 

Головний організатор запливу: Курочка Людмила Михайлівна; 

Головний рефері запливу – Бреус Сергій Петрович; 

Співорганізатор – Громадська Організація «Б.І.Г.» м. Бровари.  

Заплив організовано спільно з виконавчим комітетом Канівської міської ради за 

сприяння Канівського міського голови Ігоря Ренькаса та відділенням Національного 

олімпійського комітету України в Черкаській області. 

Організаційний Комітет відповідає за:  

 інформаційне забезпечення учасників;  

 залучення коштів для фінансування запливу;  

 надання медалей усім фінішерам, призів переможцям та призерам запливу; 

 забезпечення суддівства;  

 оренду обладнання для електронної фіксації результату та техінвентарю для 

проведення запливу; організацію заходів безпеки та медичного забезпечення запливу;  

 контроль за підготовкою та проведенням запливу, розглядом офіційних протестів і 

вирішенням спірних питань, а також розгляд документів і допуск до участі у запливі. 

 

4. РЕЄСТРАЦІЯ 

Реєстрація є персональною та не підлягає передачі, а також передбачає прийняття 

всіх статей у цих правилах та положеннях, а також правил та умов її придбання. У 

випадку, якщо учасник не може бути присутнім на заході, учасник не може передати свої 

права на участь іншій особі. За запитом плавці зможуть змінювати в будь-який час 

частину своєї інформації (ні в якому разі не ім'я чи прізвище, що було зареєстровано) У 

разі несприятливих погодних умов або будь-яких інших обставин поза межами контролю 

організації (наприклад погодні умови, катастрофи), організація залишає за собою право 

змінювати або навіть скасовувати заплив на підставі причин безпеки. За таких обставин 

як описаного вище, повернення реєстраційних зборів не повертається.  

Реєстраційний внесок включає:  

 право на участь у змаганнях (за наявності погодних умов).  

 страхування від нещасних випадків.  

 допомога під час і після запливу.  

 харчування після запливу.  

 класифікація та облік часу за допомогою чіпу.  

Реєстрація учасників з наданням повного пакету учасника відбувається в період з 

19 липня 2021 року до 11:59 21 серпня 2021 року або по досягненні ліміту учасників на 

сторінці реєстрації Заходу https://athleticevents.com  

Реєстрація учасників на місці старту 23 серпня 2021 року відбувається виключно 

в форматі FREESWIM – стартовий номер без чіпу (результату), з медалю фінішера за 

наявності або з відправкою поштою протягом 1 місяця після закінчення змагання, без 

участі в нагородженні.  

Змагання в форматі ONLINE НЕ ПРОВОДЯТЬСЯ.  

Організатори мають право змінювати ліміти без повідомлення учасників;  



 Учасник вважається зареєстрованим, якщо він заповнив реєстраційну анкету на 

сайті https://athletic-events.com та сплатив відповідний реєстраційний внесок.  

Ім’я та прізвище, вказані при реєстрації, мають співпадати з вказаними у 

документах.  

Реєстраційний внесок, сплачений учасником, НЕ ПІДЛЯГАЄ ПОВЕРНЕННЮ 

якщо учасник не може взяти участь у запливі. Для реєстрації необхідно:  

 зареєструватися на відповідний заплив на сайті www.athletic-events.com  

 ознайомитись з Регламентом про проведення запливу (надано на сайті 

www.athletic-events.com); прочитати та підтвердити ознайомлення з Відмовою від 

претензій;  

 на електронну адресу, вказану учасником при реєстрації, буде надіслано 

лист-підтвердження зі стартовим номером;  

 перереєстрація на іншого учасника або зміна дистанції (у разі наявності 

вільних слотів) можлива до 23:59 21 серпня 2021 року за умови сплати 100 грн. на 

рахунок організаторів. 

Вартість стартового внеску – 750 грн. 

Кожен учасник змагань згоден на використання його особистих даних, фото-, 

відео- або аудіо матеріалів з його участю і без узгодження з ним для реклами заходу без 

будь-якої компенсації з боку організаторів запливу.  

 Всі фото- та відеоматеріали запливу, доступні організатору запливу, можуть бути 

використані організатором ззапливу як допоміжні документи, що підтверджують 

точність результатів запливу і випадки порушення правил запливу. 

 

5. ОТРИМАННЯ СТАРТОВИХ ПАКЕТІВ  

Видача стартових пакетів для учасників відбуватиметься в день заходу 

(понеділок, 23 серпня 2021) на території стартового містечка з 9:00.  

 Стартовий пакет видається учасникові в обмін на підписаний ним особисто 

ваучер учасника та пред’явленні посвідчення особи.  

Забрати стартовий пакет за іншого учасника (учасників) буде можливість за 

наявності підписаного ваучера відповідного учасника.  

До пакету учасника входять:  

 стартовий номер з чіпом для фіксації результату (крім FREE-SWIM);  

 медаль фінішера;  

 фото від професійного фотографа;  

 харчування на фініші;  

 спеціальні пропозиції від партнерів 

 

6. УЧАСТЬ ТА СТРАХУВАННЯ 

Всі учасники заявляють про те, що вони знаходяться в оптимальному стані здоров'я 

і на їхню думку, не мають підстав, які б перешкодили їм взяти участь у запливі. З цієї 

причини плавці приймають участь на власний ризик і на свою відповідальність. 

Спортсмени будь-якої національності, з якоїсь федерації чи ні, і досягли на час змагань 

18-річного віку, мають право на участь. Термін досягнення фінішної лінії - 3 години 



Організатори проведуть медичне страхування всіх учасників. Учасники повинні надати 

необхідну інформацію для оформлення договорів страхування 

7. БЕЗПЕКА 

Забезпечується операція з безпеки на суші та на землі. У день змагань безпеку 

плавців контролюватимуть моторні човни і сапи, які прослідують за ходом змагань. 

Медична команда організації матиме право відкликати будь-якого учасника з медичних 

причин. 

8. СУДДІ 

Суддівська колегія залишає за собою право ДИСКВАЛІФІКУВАТИ будь-якого 

учасника у разі, якщо учасник:  

 плив під зареєстрованим номером іншого учасника;  

 скоротив дистанцію;  

 проплив дистанцію, на яку не був заявлений;  

 використовував додатковий засіб пересування ;  

 почав плити до офіційного старту;  

 проявив неспортивну поведінку; 

  уникав обов'язкових маркувальних поворотних буїв; 

  нехтував інструкціями технічної команди з човнів та сапів;  

 після публікації попередніх результатів, будь-який плавець, який хоче 

поскаржитися, повинен зробити це протягом 30 хвилин після того, як результати будуть 

опубліковані. 

В критичних ситуаціях, коли хтось на дистанції потребуватиме допомоги, 

очікується, що учасники допомагатимуть один одному незалежно від результату, 

людська взаємодопомога цінується вище спортивного результату. 

Ці інструкції будуть роз'яснені та описані під час брифінгу про заплив.  

9. ХАРЧУВАННЯ.  

Організація забезпечить пункт харчування для плавців на фініші запливу. 

 

10. БАЗОВІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ЗАПЛИВУ 

Проведення запливу відповідає Правилам змагань з плавання на відкритій воді, 

затверджені ФПУ від 06.10.2015 року. 

 
Організаційний Комітет залишає за собою право вносити зміни в програму 

змагань, гарантує проведення запливу за будь-яких погодних умов.  



До участі у запливі допускаються всі прихильники плавання на відкритій воді.  

Кожен учасник добровільно бере участь у запливі, визнаючи всі ймовірні ризики 

для власного здоров'я під час і після його закінчення;  

Кожен учасник БЕРЕ НА СЕБЕ ОСОБИСТУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СВІЙ 

ФІЗИЧНИЙ СТАН і здатність завершити обрану дистанцію запливу;  

Організаційний Комітет не несе відповідальності за фізичні травми, ушкодження 

та погіршення фізичного стану, які учасник запливу поніс під час та після проведення 

запливу;  

На заході присутні медичні працівники, що мають право не допустити до змагань 

або зняти учасника зі змагань у будь-який час на свій розсуд.  

Організаційний Комітет не несе відповідальності за будь-які збитки (втрату або 

пошкодження особистих речей), які учасник поніс під час проведення запливу;  

Захід проводиться за рахунок залучення спонсорів та партнерів та за рахунок 

стартових внесків самих учасників.  

Витрати по проїзду, розміщенню та харчуванню несуть самі учасники або 

організації, що відряджають учасників. 

Використання гідрокостюма 

Використання гідрокостюмів на запливі буде регулюватися в залежності від 

температури води: 

Учасники, які звикли плавати в умовах низьких температур, зможуть взяти участь 

без гідрокостюма. При температурі нижче 18 ºC ми не рекомендуємо брати участь будь-

якому плавцю без гідрокостюма. 

Всі плавці, які хочуть не використовувати гідрокостюм при температурі нижче 

24ºC, будуть допущені. Знайте, що ви будете плисти у невигідному становищі у 

порівнянні з користувачами гідрокостюмів. 

Не дозволено використання гідрокостюму при температурі вище 24ºC. Всі 

купальні костюми з будь-якого типу неопрену або поліуретану повністю заборонені, коли 

не дозволений гідрокостюм (сюди входять штани). 

НОРМАТИВ 

ТЕМПЕРАТУРА та УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ 

Менше 24 ºC Допускається використання гідрокостюма 

Більш ніж 24 ºC Не допускається використання гідрокостюма 

Організатор і головний рефері повинні контролювати на ділянці, чи є будь-який 

плавець з одягом з неопрену, або іншим забороненим обладнанням. 

Обладнання 

Нижче ви можете знайти список дозволеного обладнання під час перегонів: 

 плавальна шапочка, що надається організацією; 

 використання буя безпеки буде обов'язковим. Буї повинні бути видимими і 

однотипними, щоб уникнути будь-якого інциденту; 

 причиною дискваліфікації буде перетинання фінішної лінії без буя; 

 плавальні окуляри обов'язкові під весь час перегонів; 

 гідрокостюм або купальник.  

 Забороняється використовувати два гідрокостюми. 



Упродовж запливу потрібно носити чіпи обліку часу. У разі втрати учасник 

повинен повідомити компанію-хронометрист Race Project на фініші. Плавець 

відшкодовує компанії еквівалентну вартість пристрою, якщо компанія визнає це 

належним або необхідним. 

Організатори покажуть, як і де надягти чип під час технічного брифінгу. 

Особистий номер плавця на перегонах повинен бути видимим на зовнішній 

частині правої руки плавця в будь-який час. Номер буде надано або  намальовано 

персоналом організаторів. 

 Допускається використання електронних пристроїв, таких як годинники, 

монітори серцевого ритму, водний GPS, за винятком водних музичних 

програвачів або подібних пристроїв. Якщо плавець нехтує цим правилом, він /вона буде 

дискваліфікований рефері. Учасники можуть бути дискваліфіковані з змагань рефері за 

нехтування будь-якою частиною правил. 

Не дозволяється використовувати будь-яке обладнання або матеріали, які 

допомагають плавцям рухатися або плавати (наприклад, колобашка, лопатки, 

рукавички, плавники тощо). Використання обладнання обмежується учасниками, які 

мають виражене схвалення організації з обґрунтованими причинами. 

Хід змагань. 

Якщо організатори вважають за необхідне вилучити будь-якого учасника зі 

змагань, щоб забезпечити його / її безпеку, вони мають право це зробити. Процедура 

відкликання відбувається у разі виникнення таких обставин: 

 коли плавці перевищують часові обмеження. 

 несприятливі погодні умови, які загрожують безпеці плавця. 

 коли плавці виявляють ознаки зневоднення, гіпотермії, крайньої втоми. 

 надзвичайно повільний темп або будь-яка інша ознака, яка перешкоджає 

 учаснику плавати в хороших фізичних умовах. 

 плавці, які не дотримуються норм безпеки та правил, встановлених 

 організацією. 

 плавці повинні завжди дотримуватися вказівок і рекомендацій технічної 

 команди. 

 байдарочники та судна ескорту будуть стежити за здоров'ям і безпекою 

плавців і будуть звітувати перед технічною командою. 

 

11. ПРОГРАМА ЗАПЛИВУ 

 

Заходи в рамках запливу 23 серпня 2021 р. будуть проводитися за наступною 

програмою*: 

09:00 – 10:20 – реєстрація учасників запливу; 

10:20 – 10:25 – маркування учасників; 

10:30 – 10:40 – флешмоб до Дня Державного Прапора України;  

10:45 – 10:55 – руханка учасників перед запливом та брифінг; 

11:00                 старт запливу на дистанцію 3000 м; 

12:00 – 12:20 – зустріч фінішерів; 

12:25 – 13:00 – приготування козаками та смакування козацької кулішу; 



13:00 – 13:10 – оброблення результатів запливу: 

13:15 – 13:35 – подяка спонсорам та нагородження абсолютних переможців; 

13:40 – 14:00 – загальне фото учасників, спонсорів, переможців та 

організаторів; 

14:00 – 15:00 – екскурсії учасників до Музею Тараса Шевченка;  

                          закінчення спортивного заходу. 

 

12. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБЛІК 

 

Змагання обслуговується: Електронною системою хронометражу.  

Організаційний Комітет запливу не гарантує отримання особистого результату 

кожним учасником у таких випадках:  

 учасник неправильно прикріпив номер;  

 учасник стартував або фінішував з чужим номером;  

 електронний чіп був розмагнічений, порваний, і т.п.;  

 втрати чіпа.  

Організаційний Комітет повинен розмістити протокол з результатами запливу не 

пізніше 3 днів після їх завершення на сайті https://athletic-events.com та на сторінці заходу 

в мережі facebook https://fb.me/e/SXs8GSWU 

 

13. КАТЕГОРІЇ ТА НАГОРОДИ 

У запливі учасники розподіляються на категорії з урахуванням віку (станом на 

31.12.2021) та статі учасника. Учасники, які не досягли 18-річного віку не 

допускаються до змагань.  

Категорія Вікова група 

мастерс 18-29 

мастерс 30-39 

мастерс 40-49 

мастерс 50-59 

мастерс 60+ 

Inspiration Плавці з інвалідністю 

 

НАГОРОДИ 

Організація нагороджує медалями перших трьох кваліфікованих чоловіків і жінок в 

загальних результатах.  

Організація нагороджує медалями перших трьох кваліфікованих чоловіків і жінок в 

кожній категорії наприкінці події.  

Призи не є накопичувальними, а це означає, що плавці, нагороджені в загальних 

результатах, не отримують призів у своїх групових вікових категоріях.  

Всі учасники змагань, які закінчили змагання, отримають медаль фінішера. 

 

14. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ  

Кожен учасник, який пройшов реєстрацію в електронному вигляді, отримав стартовий 

номер та вийшов на обрану дистанцію автоматично відповідальність за своє життя, 



безпеку, здоров’я та поведінку БЕРЕ НА СЕБЕ, підтверджуючи тим самим відсутність 

протипоказань для участі у даному запливі.  

 

15. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ  

Організаційний Комітет залишає за собою право вносити корективи до Регламенту, з 

метою більш ефективної організації Змагання, про що учасники будуть проінформовані 

на сторінці заходу: https://www.facebook.com/events  

 

ДАНИЙ РЕГЛАМЕНТ Є ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ! 

 

КОНТАКТИ Організатора  

 

bayda.zaruba@gmail.com  

Телефон: +380672242220 (Людмила) 

mailto:bayda.zaruba@gmail.com

