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Положення про проведення 

ХІ-ї відкритої РЕГАТИ ВЕТЕРАНІВ ВЕСЛУВАННЯ НА БАЙДАРКАХ І КАНОЕ 
 

Місце проведення. Львів, оз.Наварія, спортивна база Львівського обласного відділення Комітету  

фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

 

Дата проведення. 10-11 вересня 2016р. Початок реєстрації учасників 10 вересня з 13.00 год.  

Початок змагань:    11 вересня о 10.00 год 

Організатор змагань. Клуб ветеранів веслування, Федерація веслування на байдарках та каное  

Львівщини, Управління молоді та спорту Львівської ОДА. 

 

Програма змагань. Усі види веслування на байдарках і каное на дистанції 200м в п"яти вікових  

групах. Проводяться відразу фінали. 

Жінки :    К-1, К-2      200м 

  Чоловіки :       К-1, К-2, К-4     200м 

       С-1, С-2, С-4  200м 

       Сімейні заїзди К-2, К-4 200м  

 

Вікові групи. 35-39 років, 40-44 років, 45-49 років, 50-54 років, 55 років і старші 

Перший рік, коли учасник може бути допущений до старту в даній віковій категорії, є рік коли 

йому(їй) виповнилось повних років даної категорії. Це означає, що учасник може взяти участь в 

змаганнях, якщо виповнилось 35 років на день змагань. В двійках вік рахується по 

наймолодшому учаснику. При заявці менше двох човнів вікові групи можуть об’єднуватись в 

один заїзд. В сімейних заїздах можуть брати участь сімейні пари, діти та батьки.   

 

Нагородження. Переможці та призери змагань нагороджуються дипломами та медалями.  

Нагородження буде проводитись по закінченні змагань по кожній віковій групі. 

 

Заявки. До змагань допускаються спортсмени, заявлені відповідним чином, згідно правил змагань з  

веслування на байдарках і каное (затв. Міністерством молоді та спорту 31.01.2014р) 

Попередні заявки можна надсилати ел.поштою на адресу: fvl2007@ukr.net 

 

Умови реєстрації. Кожен учасник репрезентує самого(саму) себе і відповідає за реєстрацію та  

участь в змаганнях.  

 

Здоров’я \ кондиція. Кожен учасник відповідає за свій стан здоров’я і мусить впевнитись, чи є в  

потрібній кондиції, щоб брати участь в заїздах. 

Кожен з учасників мусить розписатись на формулярі заявки на участь в регаті, що сам 

відповідає за свій стан здоров”я / кондицію та, що організатор не несе відповідальності за 

жоден випадок, що виник зі стану здоров’я учасників. 

Допуск лікаря вітається. Медичне страхування ОБОВ’ЯЗКОВЕ! 

 

Умови прийому та витрати організацій:  

Витрати, пов’язані з харчуванням, розміщенням, проїздом спортсменів та тренерів несуть самі 

учасники або організації, що відряджають. 

Дане положення є офіційним запрошенням на змагання. 

Організатор залишає за собою право вносити зміни до даного положення 
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