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ПРАВИЛА ЗМАГАНЬ 

Загальні положення. 

1. Обов'язок учасника – розуміти всі аспекти правил змагань. 
2. При реєстрації плавець приймає загальні правила та положення Десна 6.5, 
спеціальні правила кожної події маршруту Десна 6.5 і умови учасника. 

3. Кожен плавець відповідає за участь у змаганнях у хорошому фізичному 
стані і з достатньою підготовкою для подолання відстані, на яку він 
підписується. 
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4. Допінг суворо заборонено. Під час реєстрації кожен плавець приймає 
обов'язкові антидопінгові правила на всю подію. Під час реєстрації кожен 
учасник заявляє, що не порушує до, під час або після заходу закони та 
правила, що регламентують захист здоров'я спортсменів і боротьбу з 
допінгом на спортивних заходах і у спортивній діяльності. 

5. Учасники зобов'язані постійно дотримуватися вказівок та інструкцій 
представників організаторів та органів державної влади. 

6. Представники організаторів мають право дискваліфікувати будь-якого 
учасника. Медичний персонал та / або технічний директор перегонів має 
право на головне та остаточне рішення про вилучення учасника, якщо він 
вважається фізично недієздатним для продовження перегонів без ризику 
серйозних травм або смерті. Медичне транспортування будь-якого плавця 
призводить до дискваліфікації. Якщо будь-який учасник вирішить вийти з 
перегонів у будь-який час, то він / вона несе відповідальність за доповідь 
про своє рішення до інформаційного пункту, розташованого на фінішній 
зоні, і негайне вилучення його номеру та / або чипу відліку часу. 

7. Індивідуальна підтримка від друзів, родичів, тренерів і прихильників під 
час перегонів Десна 6.5 не дозволена. Всі учасники зобов'язані 
відмовитися від будь-якої спроби сторонньої допомоги. В іншому випадку 
учасник отримає попередження або навіть дискваліфікацію. 

8. Основними принципами заходу є справедливість і відповідність правилам 
і положенням. Заборонено нехтувати правилами з наміром отримати 
перевагу. Учасникам не дозволяється заважати іншим або піддавати їх 
загрозі і перешкоджати ходу перегонів. Учасники повинні бути 
ввічливими до інших учасників, волонтерів, суддів та медичного 
персоналу. Учасники повинні поважати навколишнє середовище і уникати 
його забруднення. 

9. Щодо питань, що не охоплені цими правилами, застосовуватимуться 
правила змагань з плавання на відкритій воді затверджені ФПУ у 2015 р. 

Режими і старти подій. 

a. Режим події 

Десна 6.5 Складається з відстані 6.5 км. Індивідуальні змагання, конкурентного 
типу, з відліком часу.. 

Десна 6.5  буде проводитись тільки в тих місцях, які відповідають необхідним 
технічним і матеріально-технічним вимогам. 
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Категорії та нагороди. 

У Десна 6.5 - #майжебосфор учасники розподіляються на категорії з 
урахуванням віку та статі учасника.  

Учасники, які не досягли 18-річного віку не допускаються до змагань. 

Плавцям, які отримали нагороду за Загальними результатами, не буде дозволено 
отримувати жодного призу в категорії "Вікова група". 

Десна 6.5 (чоловіки та жінки) 

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. 

Використання гідрокостюма. 

Використання гідрокостюмів на Десна 6.5  буде регулюватися в залежності від 
температури води: 

Категорія Вікова група

Майстер 18-29 Плавці 18-29 років

Майстер 30-39 Плавці 30-39 років

Майстер 40-49 Плавці 40-49 років

Майстер 50-59 Плавці 50-59 років

Майстер 60+ Плавці від 60 років

Inspiration Плавці з інвалідністю
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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 
  

Організатор і суддівський комітет 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 (див. Розділ ВИКОРИСТАННЯ 
ГІДРОКОСТЮМА). Забороняється використовувати два гідрокостюми. 
• Упродовж всіх перегорів гонки потрібно носити чипи обліку часу. У разі втрати 
учасник повинен повідомити компанію-хронометрист 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. 

ТЕМПЕРАТУРА УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ

Менше 24 ºC Допускається використання гідрокостюма

Більш ніж 24 ºC Не допускається використання гідрокостюма
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• 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 суддями. Учасники можуть бути дискваліфіковані з 
змагань офіційними суддями 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. 

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. Всі збори вказані в розділі «Реєстрація» на цьому веб-сайті і можуть 
бути оброблені за допомогою системи онлайн-платежів. 

У випадку, якщо учасник не може бути присутнім на заході, учасник не може 
передати свої права на участь іншій особі. 
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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 перегони 
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 перегонів. 
• Харчування (рідке та тверде) після перегонів. 
• Класифікація та облік часу за допомогою чипу. 
Плавці, зареєстровані в Десна 6.5, будуть розміщені на сайті Десна 6.5 на 
наступний день після реєстрації. 

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 
змаганнях Десна 6.5. 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. 

Безпека. 

Забезпечується операція з безпеки на суші та на землі. У день змагань безпеку 
плавців контролюватимуть моторні човни і каяки, які прослідують за ходом 
змагань. 
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Медична команда організації матиме право відкликати будь-якого учасника з 
медичних причин. 

Судді. 

Десна 6.5 буде посилатися на суддівський комітет. 
Це будуть арбітри в перегонах, що контролюють проходження маршруту, на 
фінішній лінії і в секретаріаті. 
Причинами дискваліфікації будуть: 
• Уникання обов'язкових маркувальних поворотних буїв. 
• Неспортивна поведінка. 
• Нехтування інструкціями технічної команди з човнів та каяків. 

Після публікації попередніх результатів, будь-який плавець, який хоче 
поскаржитися, повинен зробити це протягом 30 хвилин після того, як результати 
будуть опубліковані. Резолюції буде розроблено не більше ніж за 1 годину після 
опублікування попередніх результатів, після чого це стане остаточним 
результатом, і жодні зміни не будуть дозволені. 

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

Харчування. 

Організація забезпечить пункт харчування для плавців на фініші Десна 6.5.  

Зміна ходу змагань. 

У разі несприятливих погодних умов організація залишає за собою право 
розглядати альтернативний напрямок. 

Особисті дані. 

Організація повідомляє, і ви погоджуєтесь на наступне: 
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Учасник надає дозвіл на обробку, використання та зберігання всієї інформації, 
що надана під час реєстрації або за допомогою будь-яких інших каналів збору 
персональних даних. 
Основною метою цього збору даних є не що інше, як адміністрування та 
управління змаганнями, повідомлення про можливі 
зміни в календарі подій та / або просування продукції, пов'язаної з Десна 6.5, 
страхування. Учасник дає згоду на відтворення своїх зображень на фотографіях 
та інших записах, що відбуваються під час змагань. 

У випадку, якщо ви бажаєте відкликати свою згоду, ви повинні повідомити 
організаторів в письмовій формі. 
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General. 
1. It is the participant’s responsibility to understand all aspects of the competition rules. 
2. With his/her registration, the swimmer accepts the Desna 6.5 general rules and regulations, the special rules of each 

event of the Desna 6.5 circuit and the participant’s terms and conditions. 
3.  Each swimmer is responsible to compete in good physical condition, and with sufficient training to undertake the distance 

in which they subscribe to. 
4. Doping is strictly prohibited. At the time of registration, each swimmer accepts the obligatory anti-doping rules for the 

entire event. At the time of registration, each participant declares not to violate prior, during or after the event laws which 
regulates the protection of Athletes Health and fight against doping in sports events and activities. 

5. Participants are obliged to follow the indications and instructions of race officials and public authorities at all times. 
6. Race officials have the authority to disqualify any participant. Medical staff and/or the race technical director have the 

maximum and final decision on the withdrawal of a competitor given if he/she is deemed physically incapable of 
continuing the race without the risk of serious injuries or death. Medical transportation by any swimmer imposes dis- 
qualification. If any competitor decides to withdraw from the race at any time, it is his/her responsibility to report his/her 
decision to the information point located at the finish area and hand in his/her number and/or timing chip immediately. 

7. Individual support from friends, relatives, coaches and supporters during the course of Desna 6.5 races is not permitted. 
All competitors have the obligation to decline immediately any attempt of assistance. Otherwise, the competitor will be 
subject to a warning or even disqualification. 

8. The basic principles of the event are fairness and compliance of the rules and regulations. It is prohibited to neglect the 
rules with an intention to take an advantage. Competitors are not allowed to impede or endanger others and hinder the 
course of the race. Competitors must be polite to other competitors, volunteers, referees and medical staff. Competitors 
must respect the environment and avoid pollution. 

9. For matters not covered in these rules, the rules of open water swimming 2015 approved by the USF will apply. 
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Event modes 
1.Desna 6.5: Distance - 6.5km. Individual competition, competitive, timed, classifying. 
Desna 6.5 events will be held only in those destinations that meet the necessary technical and logistical requirements. 

Awards. 
• Desna 6.5 · #likebosphorus 
The organization will award trophies to; 

● The organization will award medals to the first three classified male and female in each category at the end of the event. 
● Prizes are non accumulative, which means that swimmers awarded in overall results do not receive prizes in their age 

group category. 
● Top 3 of all age group categories will be awarded with medals. 
● All swimmers who finish the race will get a finisher medal. 
● Is expected to allocate cash awards for the Final World Championship as well as Continent Championship 
● Participants under 18 year are not aloowed to take part in the race 

Use of wetsuit. 
The wearing of wetsuits in Desna 6.5 will be regulated depending on the water temperature. 
Competitors who are used to swimming in low temperature conditions will be able to participate without the wetsuit. Under 18 C we 
don’t recommend to participate any swimmer without wetsuit. 

All swimmers who wants to not use wetsuit when temperature is under 24 C are allowed. Be advice that you will be swimming in 
disadvantage against wetsuit users. 

If any participant decides to swim with wetsuit with temperatures above 24 C when wetsuit is not allowed it will shown in the results 
as DQ. 

All swimsuit made of any kind of neoprene or polyurethane are totally forbidden when wetsuit is not allowed.  

The organizer and referee committee must control in the corral if there are any swimmer with pieces of neoprene, or an other 
forbidden gear 

Equipment. 
Below you can find a list of permitted equipment during the race. 

● Swim cap provided by the organization. 
● Use of Safety buoy will be compulsory. The buoys have to be visible and homologated in order to avoid any incident. 
● Will be disqualification reason crossing the finishing line without the safety buoy. 
● Goggles are obligatory during all races. 
● Wetsuit or swimsuit (refer to section USE OF WETSUIT). It is prohibited to use two wetsuits. 

Category Age

Master 18-29 18-29 years

Master 30-39 30-39 years

Master 40-49 40-49 years

Master 50-59 50-59 years

Master 60+ 60+ years

Inspiration Participants with disabilities
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● Timing chips shall be worn throughout the race. In case it is lost the participant must inform the timekeeper company at 
the finish line. The swimmer will reimburse the company with the equivalent value of the device should the company find it 
appropriate or necessary. The organizers will indicate how and where to wear the chip during the technical briefing. 

● The race number must be visible on the exterior part of the swimmer’s right hand at all times. The race number will be 
provided by or drawn on by one of the organizers. 

● The use of electronic devices, such as watches, heart rate monitors, water GPS is allowed, excluding aquatic music 
players or similar devices. If a swimmer neglects this rule, he/she will be disqualified by the judges. Participants can be 
disqualified from the competition by the official judges for neglecting any part of the regulations. 

● It’s not permitted to use any equipment or materials that aid swimmers propulsion or flotation (e.g. pull-buoys, paddles, 
gloves, fins etc.) The use of the equipment is limited to participants who have express approval from the organization with 
justified reasons. 

Courses. 
Should the organizers consider it necessary to withdraw any participant from the competition to ensure his/her safety, they will be 
entitled to do so. 
The withdrawal procedure takes place in the event of the following circumstances: 

• Whenever the swimmers exceeds the time limits. 
• Adverse weather conditions that endanger swimmer ́s safety. 
• Whenever the swimmers show signs of dehydration, hypothermia, extreme fatigue. 
• Extremely slow pace or any other sign that prevents the participant swimming in good physical conditions. 
• Swimmers who do not respect the safety limits and the regulations established by the organization. 
• Swimmers should follow the indications and guidelines of the technical team at all times. 
• Kayakers and boat escorts will monitor the health and safety of the swimmers and will report to the technical team. 

Registration. 
Registration is personal and non transferable and implies acceptance of all the articles in the present rules and regulations as well 
as the purchase terms and conditions. All fees are listed in the “Registration” section of the website and can be processed using the 
online payment system. 

In the event a participant is unable to attend an event, the participant can not transfer his/her rights of participation to another 
person. Under the platform swimmers will be able to modify at any time part of their information (Never Name or Surname 
registered) 

In the event of adverse weather conditions or any other circumstances beyond the organization control (jellyfish plague, strong 
currents, highwinds, etc), the organization reserves the right to modify or even cancel the race on the basis of safety reasons. Under 
the circumstances as described above, no refunds of the registration fees will be returned. 
Registration fees includes: 
• The right to participate in the competition (provided the weather conditions permit it). 
• Medical Insurance. 
• Assistance during and after the race. 
• Feed (liquid & solid) after the race. 
• Classification & Timing with Chip. 
Swimmers registered for Desna 6.5 will be posted in Desna 6.5 website the day after the registration close. 

Participation & Insurance. 
All participants declare to be in optimal health conditions and to their knowledge have no reason which would prevent them from 
taking part in the Desna 6.5 competition. For this reason, swimmers accept to participate at their own risk and under their own 
responsibility. 

Athletes of any nationality, federated or not are eligible to participate. Participants under 18 year are not allowed to take part in the 
race. 

Time limits to reach the finishing line is 3 hours. 

The organizers will hold medical insurance covering all participants. 
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Security. 
A security operation on land and at water is guaranteed. On the day of the competition, swimmers safety will be monitored by 
motorboats and kayaks who will follow the course. 
The organization medical team will be authorized to withdraw any participant due to medical reasons. 

Referees 
Desna 6.5 will be refer by a Referees Committee. 
It will be referees in the race course controlling turning buoys, in the finish line and in secretary. It will be Disqualification reasons: 

● Avoid mandatory marking-turning buoys. 
● Anti Sportive behaviour will be punished. 
● Don’t follow Boat or Kayak instructions. 

After provisional Results are posted, any swimmer who wants to complain have to do it in a period of 30’ after this results are 
posted. Resolutions will be taken no longer than 1 hour after provisional results are posted, then it will become Final results, and no 
change will be allowed. 
This instructions will be explained and outlined during Race briefing. 

Supplies / Feeding 
The organization will provide feeding points for swimmers after the finish line. 

Change of Course 
In case of adverse weather conditions, the organization reserves the right to consider an alternative cause. 

Personal Data. 
The organization informs, and you agree to the following: 
All the information provided by you at the time of registration for the competition or by means of any other channels of personal data 
collection is incorporated into a secure and confidential database.  
The main purpose of this data collection is no other than the administration and management of the competition, the notification of 
possible modifications or changes in the calendar of the events and/or promotion of the products related to Desna 6.5 and medical 
insurance.  
In case you wish to withdraw your consent, you must notify the organizers in the written form. 
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