
Регламент проведення змагань з плавання «Sirka Swim by 
Malvy» 

1. Цілі та завдання: 

Змагання з плавання на відкритій воді «Sirka Swim by Malvy» проводиться з метою:  

❏ залучення осіб різних вікових груп, аматорів спорту до активних занять          
масовим спортом. 

❏ популяризації здорового способу життя. 

 

2. Строки та місце проведення змагань  

Змагання з плавання на відкритій воді «Sirka Swim by Malvy» відбудуться           

28.06.2021 за адресою: спортивний клуб Sirka SPORT: Яворівське море, с.Шкло,          

Яворівський р-н, Львівська обл. Геолокація: https://cutt.ly/lk4Rae8 
 

3. Організатор змагань 

❏ Організатор змагань - спортивний клуб “Мальви”. 
❏ Організатор залучає вузькопрофільних фахівців з різних видів спорту та         

інших сфер для проведення змагань і затверджує Регламент проведення         

змагань, а також вносить доповнення та зміни до нього. 
 

4. Загальна інформація про змагання 

Змагання проводитимуться у водоймі Яворівське море, яке знаходяться 45 км від           
Львова. 

Дистанція 10,000 метрів вільним стилем (жінки/чоловіки), вікові категорії: 
● 14-19 років 

● 20-29 років 

● 30-39 років 
● 40-49 років 

● 50-59 років 
● 60 років і старші 

https://cutt.ly/lk4Rae8


Контрольний час проходження дистанції – 5 годин. 
 

Дистанція 5000 метрів вільним стилем (жінки/чоловіки), вікові категорії:  
● 14-19 років 

● 20-29 років 

● 30-39 років 
● 40-49 років 

● 50-59 років 
● 50 років і старші 

Контрольний час проходження дистанції – 2,5 год. 

 
Дистанція 2000 метрів вільним стилем (жінки/чоловіки), вікові категорії:  

● 14-19 років 
● 20-29 років 

● 30-39 років 

● 40-49 років 
● 50-59 років 

● 50 років і старші 
Контрольний час проходження дистанції – 1,5 год. 

 

Дистанція 500 метрів вільним стилем (дівчата/юнаки), вікові категорії:  
● 8 років і молодші 

● 9-10 років 
● 11-12 років 

● 13-14 років 

● 15-16 років  
● Контрольний час проходження дистанції – 30 хв.  

 

5. Безпека та підготовка місць проведення змагань  

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».  



 

6. Медичне забезпечення змагань  

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.  

 

7. Умови та особливості реєстрації та участі  

❏ Зареєструватися можна на сайті Athletic Events за посиланням:        

https://athletic-events.com/event/59. 
❏ Відкриття реєстрації — 01.02.2021. 

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

❏ Взяти участь у змаганнях може будь-яка особа, яка відповідає критеріям          

змагань, має страховку та підписану відмову від претензій (ваучер). 
❏ Стартовий протокол учасників запливу буде опублікований за день до         

старту. 
❏ При реєстрації на змагання після 01/06/2021 учасник погоджується, що         

отримає медаль впродовж 30 календарних днів після проведення запливу. 

❏ Реєстраційний внесок, сплачений учасником змагання, не підлягає       
поверненню ні за яких обставин (в тому числі якщо учасник не може взяти             

участі у змаганні, завершити обрану дистанцію, не вкладається в         
встановлений ліміт часу, якщо учасника дискваліфіковано або змагання        

скасовано через форс-мажорні обставини і т. д.). 

❏ Оплачена реєстрація не може бути відмінена, стартовий внесок не         
повертається. 

❏ Заміна учасника/ків можлива при сповіщенні організаторів листом на пошту         
malvyteam.ua@gmail.com та оплаті 150 грн та не пізніше 15/06/2021. 

❏ Організатор має право призупинити або повністю закрити реєстрацію без         

попередження в разі досягнення ліміту учасників, змінити час стартів та          
ліміт учасників у запливах. 

https://athletic-events.com/event/59


❏ Учасник вважається зареєстрованим, якщо він заповнив заявку та сплатив         
стартовий внесок.  

❏ Організатор не несе відповідальності за будь-які витрати учасника, пов’язані         
з підготовкою до змагань, включаючи витрати на проїзд і харчування.  

❏ Організатор залишає за собою право відмовити у реєстрації учаснику, без          

пояснення причин такої відмови.  
❏ Організатор залишає за собою право затримати, перенести або відмінити         

змагання у випадку надзвичайних ситуацій. Визначення надзвичайних       
ситуацій належить виключно організатору. При цьому стартовий внесок,        

отриманий від учасника не повертається та переноситься на наступний рік. 

 

8. Програма проведення змагань  

28.06.2021.  Клуб Sirka Sport 
07:15 - трансфер учасників з центру м. Львів (Театр Опери та Балету ім. Соломії              
Крушельницької) (геолокація: https://cutt.ly/Bk4Rz0U) до клубу Sirka Sport. 

07:30 - трансфер учасників від Головного Залізничного Вокзалу м.Львів         
(геолокація: https://cutt.ly/fk4RR27) до клубу Sirka Sport. 
 

9:00 - церемонія відкриття змагань, вітальне слово організаторів 
 

10 км 
8:00 - 9:20 - маркування учасників та видача стартових пакетів. 
09:30 - брифінг для учасників. 

9:55 - Державний гімн України. 

10:00 - старт 10 км. 
 

5 км 
8:00 - 9:30 - маркування учасників та видача стартових пакетів. 

10:05 - брифінг для учасників. 
10:25 - Державний гімн України. 

10:30 – старт 5 км  
 

2 км 

https://cutt.ly/Bk4Rz0U
https://cutt.ly/fk4RR27


8:00 - 11:30 - маркування учасників та видача стартових пакетів. 
10:35 - брифінг для учасників. 

10:55 - Державний гімн України. 
11:00 – старт 2 км. 

 

500 м 
10:00 - 11:30 - маркування учасників та видача стартових пакетів. 

11:35 - брифінг для учасників. 
11:55 - Державний гімн України. 

12:00 - старт 500 м. 

 
15:00 - церемонія нагородження. 

 
16:00 - трансфер учасників з місця події до Головного Залізничного Вокзалу           

м.Львів. 
 

9. Витрати з організації та проведенню змагань  

Захід проводиться за рахунок коштів, залучених від спонсорів, партнерів, інших          

ресурсів та стартових внесків учасників.  
 

10. Нагородження  

Спортсмени, що посіли I, II, III місця в загальному рейтингу та у вікових категоріях              
на кожній дистанції, окремо серед чоловіків та жінок, нагороджуються медалями,          

грамотами та призами від партнерів.  

 

11. Стартовий внесок 

❏ Розмір стартового внеску визначається Організатором. 

❏ Повернення коштів в разі неможливості учасника бути присутнім на змаганні          
непередбачена. 

❏ Організатор може впроваджувати пільгову форму реєстрації (за       

промокодом) для учасників спортивних клубів від 5 осіб.  



 

12. Процедура реєстрації  

Процедура реєстрації включає:  

❏ Вибір дистанції запливу.  
❏ Заповнення анкетних даних. 

❏ Оплату з комісією. 

❏ Отримання підтвердження про участь на електронну пошту, зазначену при         
реєстрації, з прикріпленим ваучером. 

 

13. Отримання стартового пакету учасника  

❏ Видача стартових пакетів проводиться за 1 день до запливу в магазинах           

партнерів, місце і дату такої видачі буде повідомлено за тиждень до старту; 
❏ В день змагань видача стартових пакеті проводиться безпосередньо на         

місці. 

❏ Для отримання стартового пакету учасник має пред’явити в зоні реєстрації          
роздрукований та підписаний ваучер учасника і документ, який посвідчує         

особу (паспорт, водійське посвідчення). 
 

Вміст пакету учасника:  
❏ медаль;  
❏ плавальна шапочка; 

❏ талон на харчування; 
❏ страхування; 

❏ камери схову; 

❏ пункти гідратації на фініші; 
❏ рекламна продукція від партнерів та спонсорів. 

 

14. Результати змагань та їх облік  

❏ Змагання обслуговується «Електронною системою хронометражу Athletic      

Events», яка передбачає фіксацію фінішу учасника.  



❏ Результати будуть повідомлені після запливів та будуть опубліковані на         
офіційному сайті https://athletic-events.com та на сторінці в Facebook        

https://www.facebook.com/SirkaSwim.byMalvy. 
 

https://athletic-events.com/
https://www.facebook.com/SirkaSwim.byMalvy

