
К А Л Е Н Д А Р  
 

Всеукраїнських змагань пам’яті мс Марії Бякової 
серед спортсменів 1998 р.н. та молодших зі стрільби кульової 

 
23-26 березня 2018р.                                                   м.Київ, тир «Схід» 

 
  

Дата Тир 50м  Тир 10 м 

23.03. 
пятниця 

 

Приїзд команд. 11.00-16.00. 
Мандатна комісія 11.00-16.00. 
Нарада представників та суддів - 09.30. 

ПП-3(юніори) 
Фінал 

ПП-3(юніорки) 
Фінал 

24.03. 
субота 

ПП-50 
Фінал 

ПП-2 
(юнаки, дівчата 2004р.н.) 

Нагородження по виконаних вправах 

25.03. 
неділя 

ГП-6 (юніори) 
Фінал 

ГП-6(юніорки) 
Фінал  

26.03. 
понеділок 

ГП-50  

Фінал 
ГП-4 

(юнаки, дівчата 2004р.н.) 

Нагородження по виконаних вправах 
 



«ПОГОДЖЕНО»      «ЗАТВЕРДЖЕНО» 
  Президент          Директор СДЮШОР «Схід» 
Федерації стрільби України    ___________________Л.О.Соловей  
________________О.І. Волков    __________________2018 р. 

 
 

Р  Е  Г  Л  А  М  Е  Н  Т 
про проведення Всеукраїнських змагань   

пам’яті МС Марії Бякової   
серед спортсменів 1998 року народження та молодших  зі 

стрільби кульової  
 

І. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ. 
 

Змагання зі стрільби кульової проводяться з метою: 
- подальшого розвитку, пропаганди та популяризації стрільби кульової; 
- активізації учбово-тренувальної роботи; 
- підвищення рівня спортивної майстерності спортсменів;  
- виявлення найсильніших спортсменів школи; 
- покращення якості роботи тренерів по підготовці спортивного резерву; 
- проведення цілеспрямованої роботи по відбору та підготовці спортсменів. 

 
ІІ. МІСЦЕ ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

 
 Змагання проводяться  з  23  по 26 березня  2018 року. 
 Місце проведення –  тир «Схід», м. Київ, вул. Привокзальна, 12-б. 

 
ІІІ. КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЬ. 

 
Загальне керівництво організацією та проведенням змагань здійснюється 

Федерація стрільби України. 
Безпосередня підготовка та проведення змагань покладається на суддівську 

колегію СДЮШОР «Схід». 
 

ІV.УЧАСНИКИ, ПРОГРАМА ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ. 
 

Змагання особисто-командні. Проводяться згідно діючих правил змагань з 
кульової стрільби. 

У змаганнях приймають участь спортсмени спортивних закладів областей 
України  та  м. Києва. 

 
 
 
Команда складається з 6 спортсменів незалежно від виду зброї. Командна 

першість підводиться згідно суми місць занятих спортсменами у вправах(вище та 
команда, в якої сума менша). Кількість команд від області необмежена. 



 
Програма змагань: 

Юніори: ПП–3; ГП-6; ГП-50; ПП-50. 
Юніорки: ПП–3; ГП-6; ГП-50; ПП-50. 
Юнаки(2004р.н): ПП-2; ГП-4.  
Дівчата(2004р.н.): ПП-2; ГП-4. 
 

V.БЕЗПЕКА ТА ПІДГОТОВКА МІСЦЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 
 

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»: 

• підготовка спортивних споруд покладається на їх власників; 
• контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпечення місць безпеки 
під час проведення змагань здійснює робоча комісія під керівництвом 
головного судді змагань. 

 
V. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ. 

 
Спортсмени, які посіли І, ІІ та ІІІ місця нагороджуються дипломами, медалями 

та цінними подарунками. Нагородження проводиться у кожній дисципліні окремо 
серед хлопчаків і дівчат.  

Команда, яка посіла І місце у медальному заліку, нагороджується перехідним 
кубком. 

 
VІ. ФІНАНСУВАННЯ, УМОВИ ПРИЙОМУ. 

 
Витрати  по організації проведення змагань за рахунок спонсорів. 
Витрати на харчування, розміщення та проїзд запрошених для участі в 

змаганнях в м. Києві спортсменів з різних міст України - за рахунок відряджуючих 
організацій. 

 
VІІ. З А Я В К И. 

 
Попередні поіменні заявки подаються в електронному вигляді на поштову 

скриньку  kalibr67@ukr.net за тиждень до  проведення змагань. 
Поіменні заявки подаються до суддівської колегії в день проведення мандатної 

комісії . 
Данний регламент є офіційним викликом на змагання 

 
Навчально-спортивний відділ  т.044-566-01-64 


