Відкритий чемпіонат України
серед спортсменів 2000 р.н. та молодших з пістолету
28 квітня - 03 травня 2020 року

м. Львів

КАЛЕНДАР ЗМАГАННЯ
Місце проведення та вправи, що виконуються
Дата

28 квітня
вівторок
29 квітня
середа

тир ЛОО ФСТ «Динамо» України

тири 25 м

тир НСБ ЛВС МО України

тир 10 м

тир 10 м, рухома мішень

Приїзд команд.
Мандатна комісія – з 11.00.
Пристрілювання зброї – 11.00-16.00
Відкриття змагань – 16.30
Нарада ГСК, представників команд та тренерів – 17.00

МП-5 (юніорки)

30 квітня
четвер
01 травня
п’ятниця

МП-5 (юніори)

02 травня
субота

МП-8 (юніори)

03 травня
неділя

МП-10 (юніори, юніорки)

ПП-3 (юніори)

ГП-11а (юніори, юніорки)

ПП-мікст

ГП-12 (юніори, юніорки)

ПП-3 (юніорки)

ГП-12 (юніори, юніорки)

повільний біг
швидкий біг

Головна суддівська колегія

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Міністра молоді та спорту
України
_______________ Володимир ШУМІЛІН
____________ № ______________

Проєкт
РЕГЛАМЕНТ
проведення відкритого чемпіонату України
серед спортсменів 2000 р. н. та молодших з пістолета зі стрільби кульової
1. Цілі та завдання
Змагання проводяться з метою:
популяризації та розвитку стрільби кульової в Україні;
підвищення спортивної майстерності;
виявлення та відбору найбільш підготовлених спортсменів до складу
національної збірної команди України зі стрільби кульової;
оцінки роботи тренерсько-викладацького складу, фізкультурно-спортивних
організацій, закладів фізичної культури і спорту (та рейтингу спортсменів України зі
спортивної майстерності);
2. Строки та місце проведення заходу
Відкритий чемпіонат України серед спортсменів 2000 р. н. та молодших з
пістолета зі стрільби кульової проводиться з 28 квітня по 03 травня 2020 року за
адресами:
‒ вправи з малокаліберного пістолета ‒ м. Львів, вул. Янева 10, громадська
організація «Львівська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства
«Динамо» України», тел.: (032) 263-23-00;
‒ вправи з пневматичного пістолета, рухома мішень ‒ м. Львів,
вул. Клепарівська, 39а, навчально-спортивна база літніх видів спорту Міністерства
оборони України, cпортивно-стрілецький комплекс, тел.: (032) 233-25-13;
День приїзду команд: 28 квітня 2020 року.
3. Організація та керівництво проведенням заходу
Загальне керівництво підготовкою і проведенням змагань здійснюється
департаментом спорту вищих досягнень Міністерства молоді та спорту України (далі
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‒ ММС), Федерацією стрільби України відповідно до статуту, управліннями фізичної
культури та спорту Львівської обласної державної адміністрації.
Відповідальність за підготовку місця змагань, організацію харчування, зустріч і
відправку учасників змагань і суддів покладається на управління фізичної культури та
спорту Львівської обласної державної адміністрації та Федерацію стрільби України.
4. Учасники заходу
До участі у змаганнях допускаються юніори, юніорки 2000 року народження та
молодші.
Спортсмени з вадами та обмеженими можливостями допускаються до змагань в
разі обов’язкового забезпечення ними спеціального обладнання (установки) для
стрільби та тренера, який слідкує за командами старшого судді рубежу вогню.
5. Характер заходу
Змагання особисто-командні.
Змагання проводяться за правилами спортивних змагань зі стрільби кульової.
6. Програма проведення змагань
У змаганнях беруть участь збірні команди областей. Від м. Києва, Львівської,
Дніпропетровської та Вінницької областей дозволяється виставляти 2 команди.
Склад команди зі стрільби з пістолета – 9 спортсменів та 2 тренери.
Склад команди зі стрільби по рухомій мішені – 6 спортсменів та 1 тренер.
Загальнокомандна першість визначається за сумою балів, набраних учасниками
в особистій і командній першостях у стрільбі з пістолета та у стрільбі по рухомій
мішені.
Програма змагань:
юніори ‒ ПП-3, МП-5, МП-8, МП-10, ГП-12, ГП-11а;
юніорки ‒ ПП-3, МП-5, МП-10, ГП-12, ГП-11а;
ПП-мікст.
В олімпійських вправах проводяться фінали.
У вправі ПП-мікст допускається необмежена кількість змішаних команд з
кількісного складу команди.
Всі витрати на участь у змаганнях спортсменів та тренерів – за рахунок
організацій, що відряджають.
7. Безпека та підготовка місця проведення змагань
Змагання проводяться відповідно до Положення, затвердженого постановою
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» та згідно з Правилами спортивних
змагань зі стрільби кульової.
Підготовка спортивних споруд покладається на їх власників. Контроль за
підготовкою спортивних споруд та забезпеченням заходів безпеки при проведенні
заходу здійснює робоча комісія, утворена Львівською обласною державною
адміністрацією. Власник спортивної споруди не менш ніж за чотири години до
початку змагань зобов'язаний подати до робочої комісії акт про готовність до
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проведення змагань. Невиконання вимог, передбаченим цим пунктом, що стали
причиною виникнення надзвичайних обставин під час проведення змагань, тягне за
собою відповідальність, передбачену законодавством України.
Забезпечення заходів безпеки при проведенні відкритого чемпіонату України
серед спортсменів 2000 р. н. та молодших з пістолета зі стрільби кульової
здійснюється головним суддею та покладається на Головну суддівську колегію,
затверджену ММС за поданням Федерації стрільби України.
За технічну підготовленість спортсмена і відповідність його спортивному
розряду відповідає представник команди, особистий тренер спортсмена та керівник
організації, який підписав заявку і відрядив спортсмена на змагання.
8. Умови визначення першості та нагородження переможців і призерів
Переможці, призери та розподіл подальших місць визначаються згідно з
правилами спортивних змагань зі стрільби кульової за сумою рейтингових очок.
Таблиця нарахування рейтингових очок для визначення загальнокомандної
першості у змаганнях зі стрільби кульової:

Зайняте
місце

Рейтингові очки (юніори)
особисті
(олімпійські вправи)

командні
(не олімпійські вправи)

1

50

25

2

40

20

3

35

17,5

4

25

12,5

5

20

10

6

18

9

7

15

7,5

8

13

6,5

9

10

5

10

8

4

11

5

2,5

12

3

1,5

У неолімпійських номерах програми рейтингові очки нараховуються з
коефіцієнтом 0,5.
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На відкритий чемпіонат України серед спортсменів 2000 р. н. та молодших з
пістолета зі стрільби кульової допускаються спортсмени з кваліфікацією не нижче 2-го
розряду.
Склад команди на вправу – 3 спортсмени, їх кількість на вправу від команди
необмежена з кількісного складу заявленого від команди.
Команди, які посіли 1–3 місця у командному заліку, нагороджуються дипломами
відповідних ступенів.
Загальнокомандна першість визначається за найбільшою сумою рейтингових
очок, набраних учасниками у стрільбі з пістолета та по рухомій мішені.
Команди, які вибороли 1–3 місця у загальнокомандному заліку нагороджуються
дипломами відповідних ступенів.
Спортсмени, які посіли 1, 2, 3 особисті місця (включно з вправою ПП-мікст),
нагороджуються дипломами (кубками) та медалями відповідних ступенів.
9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників
ММС забезпечує витрати на організацію та проведення відкритого чемпіонату
України серед спортсменів 2000 р. н. та молодших з пістолета зі стрільби кульової в
межах видатків, передбачених Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих
та спортивних заходів України на 2020 рік.
За кошти організацій, що відряджають, здійснюються всі витрати з участі
спортсменів та тренерів у змаганні, оплата проїзду та добових під час переїзду учасників,
перевезення зброї та набоїв до місця змагання, харчування та проживання, а також
витрати, пов'язані із забезпеченням учасників змагань необхідним спорядженням, зброєю,
патронами та кульками відповідної якості.
Витрати, пов’язані з оплатою харчування, розміщення (проживання), проїзду з місця
проживання до місця проведення змагання і зворотно та добові під час переїзду
представника ММС та суддів, перевезення автобусом учасників заходу, обладнання та
інвентаря з готелю до тиру та зворотно, оренда стрілецьких тирів, вогневих рубежів,
установок для стрільби «Рухома мішень», боксів (кімнати) для зберігання зброї та набоїв,
суддівської кімнати, медичного кабінету, придбання атрибутики для нагородження,
канцелярії, паперу, мішеней та інші витрати здійснюється за рахунок ММС, оплата
видатків та компенсація витрат здійснюються Управлінням «Укрспортзабезпечення» в
межах кошторису.
10. Строки та порядок подання заявок на участь у заході
На відкритий чемпіонат України серед спортсменів 2000 р. н. та молодших з
пістолета зі стрільби кульової допуск команд і учасників здійснюється за викликом
ММС.
Інформація про підтвердження участі команди та її кількісного складу учасників
за вправами має бути надана організаціями-учасницями змагань на місце їх
проведення за 5 діб до початку змагань. Попередні електронні заявки для участі у
змаганнях подаються на адреси: pet_ol@ukr.net та igovyn@ukr.net.
До мандатної комісії подаються такі документи:
паспорт або свідоцтво про народження;
заявки, завірені печаткою і підписом керівника структурного підрозділу та
лікарем відповідного спортивного закладу відповідно до Положення про медичне
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забезпечення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, закладів фізичної
культури і спорту, затвердженого наказом Мінмолодьспорту та МОЗ України від
27.12.2017 № 5232/1746;
рапорт про проходження інструктажу з правил безпеки за встановленою формою;
поліс медичного страхування дійсний на час проведення змагань;
технічні заявки.
Іменні та технічні заявки встановленої форми надаються у мандатну комісію
змагань не пізніше 16-ої години у день приїзду учасників (або факсом за добу до дня
приїзду).
В. о. директора департаменту
спорту вищих досягнень

ПОГОДЖЕНО
Президент
Федерації стрільби України
__________________ Олег ВОЛКОВ
«___»_________________ 2020 р.

Тетяна ФЕДЮШИНА

