
Положення 
про проведення змагань з аматорського плавання  

“Скадовськ – острів Джарилгач”  
м. Скадовськ, 28 серпня 2021 р., Джарилгацька затока, 7 000 метрів 

  
1. Цілі та завдання 

1. Популяризація плавання, здорового способу життя та творчого спортивного 
дозвілля серед населення України; 

2. Популяризація міста Скадовськ як курортного міста. 
3. Підвищення рівня майстерності плавців, що не займались плаванням 

професійно. 
4. Виявлення найкращих клубів та тренерів, що навчають плавати дорослих.                                  

  
2. Організація та проведення змагань 

Загальне керівництво змагань здійснює Організаційний комітет Скадовської 
міської ради (далі – Організатор) за підтримки громадських організацій.  

3. Місце та строки  проведення змагань 

Змагання проводяться в м. Скадовську 28 серпня 2021 року, Джарилгацька 
затока. 

4. Базові правила 

1. Стиль змагань – вільний. 
2. Учасник повинен подолати дистанцію без використання будь-яких 

допоміжних приладів. 
3. Старт з води. Стартові команди: один довгий свисток – зайти у воду, команда 

голосом “на старт” – зайняти стартове положення, стартова сирена – старт. 
4. Всі інші правила змагань відповідають правилам змагань з плавання, 

затверджених рішенням Президії Федерації плавання України від 06 жовтня 2015 
року. Правила доступні за посиланням www.usf.org.ua/files/pravila.pdf. 

5. Учасник повинен прибути до місця формування запливу завчасно, не 
пізніше  ніж за 20 хвилин до початку свого запливу.  

6. Організатор змагань залишає за собою право скасувати захід через форс-
мажорні обставини. 

7. Положення  – офіційний документ, який діє на правах договору між 
Організатором і учасником змагань. 

8. Орієнтовний час початку запливу – 8-00 год. за місцевим часом. 
      9. Ліміт часу не встановлюється. 
      10. Змагання особисті. Змагання проводяться без попередніх запливів. 
Зареєструвати час можна, надіславши заявку на електронну пошту міської 
ради radaskadovsk@ukr.net та зазначивши необхідні дані (вказавши ПІБ, місце 
проживання та вік).  
                                                   
5. Здоров’я 

1. Кожен учасник змагань добровільно бере участь у змаганні, визнаючи всі 
ймовірні ризики для власного здоров’я під час та після його закінчення. 

http://www.usf.org.ua/files/pravila.pdf


2. Кожен учасник змагань несе особисту відповідальність за свій фізичний стан 
і здатність завершити обрану дистанцію змагання. 

3. Організатор змагання не несе відповідальності за фізичні травми, 
ушкодження, погіршення фізичного стану, які учасник змагання зазнав під час 
проведення змагань. 

4. Організатор змагань не несе відповідальності за погіршення фізичного стану 
здоров’я учасника змагання після проведення змагань. 

5. Організатор змагань не несе відповідальності за будь-які збитки (втрату або 
пошкодження особистих речей), які учасник змагань поніс під час проведення 
змагання. 

6. Організатор змагань не несе відповідальності за будь-які збитки, 
пошкодження або іншу шкоду, завдану під час змагань учасниками або глядачами 
змагання. 
  
6. Учасники змагань 

1. До змагань допускаються  спортсмени-любителі, які не займались 
плаванням професійно, що досягли 18 років та не були членами будь-якої 
національної збірної команди з плавання,  не мають звання Майстер спорту СРСР, 
України або будь-якої іншої держави,  вчасно зареєструвались. 

2. Загальна кількість учасників не обмежена. 
3. Учасники розподіляються за такими віковими категоріями (вік станом на 31 

грудня 2019 року): 
18 – 24 роки  - 1995 – 2001 р.н.; 
25 – 29 років - 1990 – 1994 р.н.; 
30 – 34 роки  - 1985 – 1989 р.н.; 
35 – 39 років - 1980 – 1984 р.н.;  
40 – 44 роки  - 1975 – 1979 р.н.; 
45 – 49 років - 1970 – 1974 р.н.; 
50 – 54 роки  - 1965 – 1969 р.н.; 
55 – 59 років - 1960 – 1964 р.н.; 
60 +   - від 1959 р.н. і старше. 

      4. Усі рішення щодо допуску учасників до змагань приймаються Організатором. 
                                                             
7. Програма змагань 

1. Вхід у воду 07:50. 
2. Розминка 07:50-07:55. 
3. Старт 08:00. 

                                       
8. Медичне забезпечення змагань 

1. Для здійснення медичного забезпечення спортивно-масового 
заходу залучаються  кваліфіковані медичні працівники. 

2. Усі учасники повністю самостійно несуть відповідальність за стан свого 
здоров’я та можливі наслідки, що можуть виникнути під час проведення змагань. 
  
9. Безпека та підготовка місць проведення змагань 

1. Відповідно до Порядку 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, підготовка спортивних споруд покладається на їх Організатора. 
2. Невиконання вимог, передбачених пунктом 1 цього розділу, що може стати 

причиною виникнення надзвичайних обставин під час проведення Змагань, тягне за 
собою відповідальність, передбачену законодавством України. 
  
10. Фінансування 

Усі витрати на проведення змагань (придбання медалей, призів та дипломів 
для нагородження переможців, забезпечення друкованими матеріалами та 
комп’ютерною технікою) здійснюються за рахунок коштів, передбачених в міському 
бюджеті на проведення заходів з фізичної культури та спорту в м.Скадовськ та за 
кошти, залучені Організатором, використання яких не порушує чинного 
законодавства України. 

11. Визначення переможців та нагородження 

1. Учасники змагань, що посіли І-ІІІ місця у своїй віковій категорії, 
нагороджуються медалями, грамотами та призами. 
 2. Кожен учасник отримує сертифікат, яким підтверджується подолання 
дистанції в 7,5 км. (між островом Джарилгач та містом Скадовськ). 
      3. Нагородження призерів та переможців змагань проводиться не раніше ніж 
через 30 хвилин після закінчення запливу останнім учасником. 
  
12. Реєстрація та умови допуску до змагань 

1. Учасники допускаються до змагання за умови належної та своєчасної 
реєстрації на змагання, підписання Згоди на звільнення від відповідальності (далі – 
Згода) та наявності медичної довідки про стан здоров’я.  

2. Збір підписаних учасниками Згод проводитиметься 27 серпня 2021 року з 
10:00 до 12:00 год. в холі Скадовської міської ради за адресою: місто Скадовськ, вул. 
Гагаріна, буд.63. 
      3. Згода підтверджує самостійну та усвідомлену відповідальність учасника за 
стан свого здоров’я та його фізичні можливості. 

4. Реєстрація для участі у змаганнях можлива в режимі on-line шляхом 
надсилання заявки на електронну адресу radaskadovsk@ukr.net. 

Електрона реєстрація учасників відкрита по 24 серпня 2021 року включно. 
Додаткова інформація щодо проведення та участі у змаганнях можлива за 

тел.: (05537) 5-22-20, (05537) 5-30-74. 
      5. Останнім днем подачі заявок щодо участі у змаганнях є 17.00 год. 24 серпня 
2021 року.  

6. Реєстрація в день проведення змагань буде проводитись за наявності 
можливості Організатора. 
       7. Організатор змагань має право призупинити або повністю закрити 
реєстрацію без попередження в разі досягнення ліміту учасників. 
       8. Учасник вважається зареєстрованим та допущеним до змагань у разі 
надання необхідних документів, зазначених в пункту 10 цього розділу. 
 9. Реєстрація учасника анулюється, якщо під час реєстрації ним були надані 
неточні, неправдиві та/або помилкові данні.        

10. Допуск учасників до змагання здійснюється за наявності документів, що 
надаються Організатору: 

• Роздрукована та підписана Згода на звільнення від відповідальності. 
• Документ, що посвідчує особу (обов’язково для усіх учасників) 



                                                  
14. Особисті данні 

      Кожен учасник змагання 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 організатора змагання. 
  
    Це положення є офіційною пропозицією участі у змаганні. 

Додаткова інформація за телефоном +380 (5537) 5-22-20, на сайті 
www.miskrada.org.ua 

  



ЗГОДА НА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
(для учасників старше 18 років) 

Я , 
_______________________________________________________________________, 
ознайомлений з Положенням  про проведення змагань з аматорського плавання 
“Скадовськ – острів Джарилгач”, які пройдуть 28 серпня 2021 року у місті Скадовськ. 
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 протипоказань 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 

    

         

ЗГОДА НА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
 (для законних представників учасників змагань (до 18 років) 

Я , 
_______________________________________________________________________, 
п р е д с т а в л я ю і н т е р е с и у ч а с н и к а  
__________________________________________________. 

Я та учасник ознайомлені з Положенням  про проведення змагань з 
аматорського плавання “Скадовськ – острів Джарилгач”, які пройдуть 28 серпня 2021 
року у місті Скадовськ.  

З правилами та умовами проведення змагань згодні і зобов’язані 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 протипоказань 
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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