РЕГЛАМЕНТ
проведення спортивно-масового розважального
заходу «Nation SWIM»
1. Мета і завдання.
«Nation Swim» (далі – захід) проводиться з метою:
1.1. Розвитку фізичної культури та спорту в Україні.
1.2. Розвитку масового спорту в Україні.
1.3. Сприяння фізичному вихованню різних груп населення.
1.4. Популяризації та пропаганди здорового способу життя.
2. Організатори.
2.1. Організатор заходу - ГО «Гонка Нації».
2.2. Співорганізатор - ТОВ «СПАРТАН ЮЕЙ».
2.3. Співорганізаторами заходу можуть виступати й інші організації.
2.4. Організатор формує оргкомітет заходу з числа своїх членів, залучаючи
вузькопрофільних фахівців з різних видів спорту та інших сфер (далі – оргкомітет).
2.5. Оргкомітет затверджує Регламент проведення заходу і правила реєстрації та
участі, а також вносить доповнення та зміни до них.
3. Дата, місце та час проведення визначається оргкомітетом і зазначається у
правилах реєстрації та участі.
4. Види та типи запливів.
4.1.

Запливи

проводяться

на

міських

озерах,

річках

та

Чорному

морі.

4.2. З урахуванням особливостей місцевості, кількості учасників та погодних умов під
час проведення запливів, довжина дистанція може бути змінено. Про зміну дистанції
організатор залишає за собою право повідомити навіть перед початком змагань.
4.3. Види запливів.
4.3.1. «500м»: відстань – 500 метрів.
4.3.2. «1000м»: відстань – 1000 метрів.
4.3.3. «2000м»: відстань – 2000 метрів.
4.4. Кожен вид запливу поділяється на наступні типи.
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4.4.1. «500м» - розрахована на любителів плавання. У запливі приймають участь всі
бажаючі, які досягли 18 років та за станом фізичної підготовки і здоров’я здатні
подолати дистанцію.
4.4.2. Запливи «1000м», «2000м» - приймають участь найбільш підготовлені, як
фізично, так і за станом здоров’я, чоловіки та жінки які досягли 18 років.
5. Правила змагань.
5.1. На дистанції плавання атлети використовують довільний стиль плавання. В ході
подолання дистанції атлетам дозволено відпочивати, ходити по дну, триматися за
нерухомі плавучі предмети (буї та інші), доторкатися до них.
Заборонено використовувати рухомі плавальні предмети (човен, байдарка та інші).
Забороняється використання допоміжних плавальних засобів (лопатки, ласти і т.п.)
У критичних ситуаціях атлет має право підняти руку і попросити про допомогу. У
випадку отримання офіційної допомоги, атлет знімається з змагань.
5.2. Старт плавального етапу відбувається зі спеціально облаштуваної локації.
Дистанція помічена буями. За зрізання дистанції – дискваліфікація.
5.3. Температурний режим та використання гідрокостюмів:
5.3.1. Якщо температура води вище 24°С – використання заборонено.
5.3.2. Якщо температура води нижче 18°С – використання обов’язкове.
5.3.3. Якщо температурний режим вище 18°С та учасник не використовую
гідрокостюм,

дозволено

для

чоловіків:

плавки,

стартові

шорти,

гідрошорти,

гідроштани, стартові костюми для триатлону; для жінок: купальні костюми відкритого
та закритого типу (спортивні), стартові костюми для плавання, гідрошорти,
гідроштани, стартові костюми для триатлону.
5.4. Ліміт часу на проходження дистанцій запливів:
5.4.1. «500м» - 40 хвилин;
5.4.2. «1000м» - 60 хвилин;
5.4.3. «2000м» - 120 хвилин;
6. Фініш та нагороди.
6.1. Учасник змагань, який успішно та без порушень правил дістався фінішу отримує
медаль фінішера (окрім участинків дистанціі «500м»).

racenation.ua

6.2. У запливах «1000м», «2000м» за 1, 2 та 3 місце можуть бути передбачені: нагороди
(тільки переможцям або переможцям та призерам).
7. Умови допуску до заходу.
7.1. Допуск учасників до заходу здійснюється за наявності документів, що надаються
учасником під час видачі стартового пакету:
7.1.1. Посвідчення особи, що підтверджує вік учасника (обов'язково для всіх
учасників).
7.1.2. Громадяни іноземних держав зобов’язані надати медичну страховку, яка
покриває участь у спортивно-розважальних заходах.
7.2. В разі відсутності посвідчення особи пакет учасника не видається.
7.3. Особи в стані сп’яніння до участі у заході не допускаються.
7.4. До заходу допускаються усі бажаючі віком від 18 років. Вік учасника визначається
станом на дату проведення заходу на підставі наданих документів.
8. Особливості реєстрації.
8.1. Обов`язкова згода та підписання «Відмови від претенцій».
8.2. Учасники забігів допускаються до заходу за умови належної і своєчасної реєстрації.
8.3. Реєстрація можлива в режимі on-line на сайті організатора: racenation.ua
8.4. Дати відкриття та закриття реєстрації зазначаються у Правилах реєстрації та
участі.
8.5. Реєстрація може проводитись в день проведення забігу, на місці проведення
заходу, за умови наявності вільних слотів.
8.6. Оргкомітет має право призупинити або повністю закрити реєстрацію без
попередження в разі досягнення ліміту учасників, змінити час старту та ліміти учасників
у запливі.
8.7. Учасник вважається зареєстрованим, якщо він заповнив заявку та оплатив
стартовий внесок.
8.8. Реєстрація учасника анулюється, якщо в реєстрації ним були надані неточні та/або
помилкові данні. В разі анулювання реєстрації грошові кошти не повертаються.
8.9. Оргкомітет не несе відповідальності за будь-які витрати учасника, пов’язані з
підготовкою до заходу, включаючи витрати на проїзд та проживання.
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8.10. Зареєстровані учасники не мають права передавати (продавати) свою заявку
(право на участь) іншим особам.
8.11. Оргкомітет залишає за собою право відмовити у реєстрації учаснику, без
пояснення причин такої відмови.
8.12. Всі ризики, пов’язані з участю в заході, несе учасник, а оргкомітет не несе
відповідальності за смерть, травми або збитки, отримані в результаті участі в заході.
8.13. Оргкомітет залишає за собою право затримати, перенести або відмінити змаганя у
випадку «несприятливих погодних умов» та «надзвичайних ситуацій». Визначення
«несприятливих погодних умов» та «надзвичайних ситуацій» належить виключно
оргкомітету. При цьому грошові кошти, отримані від учасників не повертаються.
9. Витрати по організації та проведенню спортивно-масового розважального
заходу.
9.1. Захід проводиться за фінансування ГО «Гонка Нації», ТОВ «СПАРТАН ЮЕЙ»,
за рахунок коштів, залучених від спонсорів, партнерів, інших ресурсів та стартових
внесків учасників.
10.

Розклад

забігів

та

максимальна

кількість

учасників.

10.1. Кількість та час стартів, ліміти кількості учасників зазначаються у Правилах
реєстрації та участі.
10.2. Оргкомітет залишає за собою право змінити час старту та ліміти кількості
учасників.
11. Процедура реєстрації.
11.1. Процедура реєстрації включає:
11.1.1. Вибір Забігу та часу старту.
11.1.2. Заповнення анкетних даних.
11.1.3. Оплату з комісією.
11.1.4. Отримання підтвердження про оплату у вигляді квитка про реєстрацію.
11.1.5. Зміна часу старту та анкетних даних після реєстрації платне. Сума сплати
зазначається в Правилах реєстрації та участі.
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12. Відмова від участі у спортивно-масовому розважальному заході.
12.1. Відповідно до політики Оргкомітету «Гонка Нації» після завершення процедури
реєстрації, повернення коштів, незалежно від причин, здійснюється тільки до дати
зазначеної у Правилах реєстрації та участі та за виключенням 50 % комісії (за обробку
даних).
13. Стартовий внесок.
13.1. Розмір стартового внеску зазначається у Правилах реєстрації та участі.
13.2. Розмір стартового внеску залежить від терміну реєстрації, виду та типу запливу.
13.3. Оргкомітет залишає за собою право змінювати розмір стартового внеску.
13.4. Оргкомітет може впроваджувати пільгову форму реєстрації, умови якої
зазначаються у Правилах реєстрації та участі.
13.5. За умови наявності слотів, реєстрація може бути доступна в день заходу.
14. Отримання стартових пакетів учасника.
14.1. Видача стартових пакетів проводиться безпосередньо на місці, в день проведення
заходу за одну годину до старту або у спеціально підібраному місці.
14.2. Вміст пакету учасника зазначається в Правилах реєстрації та участі.
15. Результати та їх облік.
15.1. Захід обслуговується «Електронною системою хронометражу».
15.2.

«Електронна

система

хронометражу»

передбачає

фіксацію

проходження

учасником лінії старту та фінішу (опціонально) контрольних точок по дистанції.
15.3. Результат учасника, який не пройшов контрольні точки – анулюється.
15.4. Отримання особистого результату кожним учасником не гарантується за
наступних умов.
15.4.1. Не правильно закріплений чіп.
15.4.2. Учасник стартував із чужим чіпом.
15.4.3. Неспрацювання чіпу в натовпі.
15.4.4. Розмагнічування чіпу.
15.5. Апеляції щодо результатів приймаються протягом 30 хвилин після фінішу, але не
пізніше ніж проведено нагородження.
15.6. Результати публікуються на офіційному сайті Організатора.
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16. Інформаційні джерела.
16.1. Детальна інформація про спортивно-розважальний захід розміщена на офіційному
сайті: www.racenation.ua За інформацію на інших інформаційних ресурсах оргкомітет
відповідальності не несе.
17. Безпека та підготовка місць проведення змагань.
17.1. У відповідності 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»:
17.1.1.

Підготовка

спортивних

споруд

покладається

на

організаторів

заходу.

18.1.2. Відповідальність за безпеку та стан здоров’я несе сам учасник.

УВАГА !!!
Даний захід є небезпечним для Вашого життя та здоров’я!!!
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