ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Міністра
молоді та спорту України
___________ Людмила ПАНЧЕНКО
____________ № ______________

РЕГЛАМЕНТ
проведення відкритого чемпіонату України серед спортсменів 2002 р. н.
та молодших з пневматичної зброї зі стрільби кульової
1. Цілі і завдання заходу
Відкритий чемпіонат України серед спортсменів 2002 р. н. та молодших з
пневматичної зброї зі стрільби кульової (далі – змагання) проводиться з метою:
популяризації та розвитку стрільби кульової в Україні;
підвищення спортивної майстерності;
виявлення 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 (рейтингу спортсменів України
зі спортивної майстерності);
національно-патріотичного виховання молоді.
2. Строки і місце проведення заходу
Змагання проводиться з 01 по 07 грудня 2022 року за адресою: м. Львів,
вул. Клепарівська, 39а, навчально-спортивна база літніх видів спорту
Міністерства
оборони
України,
спортивно-стрілецький
комплекс,
тел.: (032) 233-25-13.
День приїзду команд: 01 грудня 2022 року.
3. Організація та керівництво проведенням заходу
Загальне керівництво підготовкою і проведенням змагання здійснюється
департаментом олімпійського спорту Міністерства молоді та спорту України
(далі – Мінмолодьспорт), громадською організацією "Федерація стрільби
України" (далі – Федерація стрільби України), управлінням молоді та спорту
Львівської обласної військової адміністрації та Головною суддівською колегією,
затвердженою Мінмолодьспортом за поданням Федерації стрільби України.
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В умовах дії на території України воєнного стану у зв’язку із триваючою
широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України
відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022
"Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України
від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (зі змінами, внесеними Указом Президента
України від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України
від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ, Указом Президента України від 18 квітня
2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року
№ 2212-ІХ, та Указом Президента України від 17 травня 2022 року № 341/2022,
затвердженим Законом України від 22.05.2022 № 2263-ІХ), проведення змагання
здійснюється з дотриманням вимог Законів України "Про національну безпеку
України" та "Про правовий режим воєнного стану" і наказу Мінмолодьспорту від
28.05.2022 № 1587 "Про деякі питання проведення всеукраїнських спортивних
заходів в умовах воєнного стану".
Медичне забезпечення змагання здійснюється відповідно до наказу
Мінмолодьспорту і МОЗ від 15.07.2020 № 603/1608 "Про медичне забезпечення
проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 31 липня 2020 року за № 731/35014.
Організація та проведення змагання здійснюється із дотриманням Закону
України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Відповідальним за його виконання є головний суддя та учасники змагання.
Відповідальність за підготовку місця змагання, дотримання діючих вимог
режимних, безпекових та протиепідемічних заходів покладається на управління
молоді та спорту Львівської обласної військової адміністрації та Федерацію
стрільби України.
4. Учасники заходу
У змаганні беруть участь збірні команди областей та м. Києва.
До участі у змаганні допускаються спортсмени 2002 р. н. та молодші.
До змагання допускаються спортсмени з кваліфікацією не нижче другого
розряду.
Склад команди на вправу – 3 спортсмени. Кількість команд на вправу від
кожної команди необмежена з кількісного складу, заявленого від команди.
Склад команди – 18 спортсменів та 2 тренери.
Загальнокомандна першість визначається за сумою рейтингових очок,
набраних учасниками у вправах в особистій і командній першостях.
Допуск учасників на особисту першість, в тому числі учнів ДЮСШ,
СДЮСШОР, УФК, здійснюється Головною суддівською колегією змагання,
враховуючи технічні можливості тиру та кваліфікацію спортсменів, з
пріоритетом для членів національної збірної команди України.
На змагання допуск команд і учасників здійснюється за викликом
Мінмолодьспорту.
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Спортсмени з вадами та обмеженими можливостями допускаються до
змагання в разі обов’язкового забезпечення ними спеціального обладнання
(установки) для стрільби та тренера, який слідкує за командами старшого судді
рубежу вогню. Такі спортсмени повинні бути зазначені у загальній та технічних
заявках.
5. Характер заходу
Змагання особисто-командні, проводиться
спортивних змагань зі стрільби кульової.

відповідно

до

Правил

6. Програма проведення змагання
Під час проведення змагання, з метою вшанування світлої пам'яті,
громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного
подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту
державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних
громадян, які загинули унаслідок збройної агресії російської федерації проти
України, відповідно до Указу Президента України від 16 березня 2022 року
№ 143/2022 "Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими
внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України" проводити
щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональну хвилину мовчання за
співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації
проти України.
У місці проведення урочистої частини змагання встановлюється Державний
Прапор України з дотриманням вимог шанобливого ставлення до нього та
символіка організатора змагання.
Урочиста частина змагання розпочинається виконанням Державного Гімну
України. Ведення урочистої частини змагання відбувається державною мовою.
Програма змагання:
юніори – олімпійські вправи ПП-3, ГП-6; неолімпійські вправи ГП-12,
ГП-11а;
юніорки – олімпійські вправи ПП-3, ГП-6; неолімпійські вправи ГП-12,
ГП-11а;
змішані команди – олімпійські вправи ПП-мікст, ГП-мікст.
В олімпійських вправах проводяться фінальні етапи.
У вправах ПП-мікст, ГП-мікст допускається необмежена кількість
змішаних команд з кількісного складу команди, заявленого областю.
Календар змагання:
01 грудня – приїзд команд,
9.00-9.05 – загальнонаціональна хвилина мовчання,
11.00-16.00 – мандатна комісія,
11.00- 16.00 – пристрілювання зброї,
16.15 – нарада ГСК, представників команд та тренерів;
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02 грудня – ПП-3 (юніори), ГП-11а (юніори, юніорки);
03 грудня – ПП-мікст, ГП-12 (юніори, юніорки) повільний біг;
04 грудня – ПП-3 (юніорки), ГП-12 (юніори, юніорки) швидкий біг;
05 грудня – ГП-6 (юніорки);
06 грудня – ГП-мікст;
07 грудня – ГП-6 (юніори).
7. Безпека та підготовка місця проведення заходу
Змагання проводиться 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 заході" та згідно
з Правилами спортивних змагань зі стрільби кульової, а також за згодою
управління молоді та спорту Львівської обласної військової адміністрації на
проведення такого заходу.
Підготовка спортивних споруд, у тому числі щодо дотримання діючих у цей
період у зазначеному регіоні режимних, безпекових та протиепідемічних
заходів, покладається на їх власників. Контроль за підготовкою спортивних
споруд та забезпеченням заходів безпеки при проведенні заходу здійснює робоча
комісія, утворена Львівською обласною військовою адміністрацією. Власник
спортивної споруди не менш ніж за чотири години до початку змагань
зобов'язаний подати до робочої комісії акт про готовність до проведення
змагання.
Забезпечення заходів безпеки при проведенні змагання покладається на
головного суддю, затвердженого Мінмолодьспортом за поданням Федерації
стрільби України. Під час організації та проведення змагання головний суддя
забезпечує учасників заходу інформацією про найближче укриття, до якого
необхідно слідувати під час "повітряної тривоги".
Додаткові заходи безпеки вказані у додатку до Регламенту.
У разі оголошення повітряної тривоги в регіоні, в якому проводиться
спортивний захід, відповідальний за безпеку проведення заходу приймає
рішення щодо евакуації всіх учасників в укриття або споруду, яка може
використовуватися як укриття та знаходитися на відстані не більше ніж 500 м від
спортивної споруди, де проводиться захід.
У разі недотримання/порушення встановлених вимог безпеки під час
повітряної тривоги будь-якими учасниками змагань, кожен особисто несе
відповідальність за соє життя та здоров'я.
Спортсмени з вадами та обмеженими можливостями допускаються до
змагання в разі обов’язкового забезпечення ними спеціального обладнання
(установки) для стрільби.
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.
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8. Умови визначення першості та нагородження переможців і призерів
Переможці, призери та розподіл подальших місць в особистій і командній
першостях визначаються згідно з Правилами спортивних змагань зі стрільби
кульової з нарахуванням за 1-8 місця рейтингових очок.
Таблиця нарахування учасникам рейтингових очок для визначення
загальнокомандної першості у змаганні:
Зайняте
місце
1
2
3
4
5
6
7
8

Рейтингові очки за зайняті місця
особисті
командні,
(олімпійські вправи)
особисті (неолімпійські вправи)
150
75
125
62,5
100
50
40
20
30
15
25
12,5
18
9
13
6,5

У неолімпійських номерах програми рейтингові очки нараховуються з
коефіцієнтом 0,5.
Команди, які посіли 1–3 місця у командному заліку, нагороджуються
дипломами відповідних ступенів. Рейтингові очки у командній першості
нараховуються за умови участі не менше ніж трьох команд.
Спортсмени, які посіли 1, 2, 3 місця в особистому заліку, нагороджуються
дипломами (кубками) та медалями відповідних ступенів.
Загальнокомандна першість визначається за найбільшою сумою
рейтингових очок, набраних учасниками команд.
9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників
Мінмолодьспорт забезпечує витрати на організацію та проведення змагання
в межах видатків, передбачених Єдиним календарним планом фізкультурнооздоровчих та спортивних заходів України на 2022 рік.
За кошти організацій, що відряджають, здійснюються всі витрати з участі
спортсменів, представників команд 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 змагання необхідним спорядженням, зброєю і пневматичними кулями
відповідної якості, захисними масками, антисептиками, тестами на COVID-19.
Якщо у зв’язку з розкладом руху транспорту, неможливо приїхати у першу

Додаткові заходи безпеки
для організації та проведення на території України
чемпіонатів, Кубків та всеукраїнських змагань серед дорослих
та найближчих до них вікових груп в умовах воєнного стану.
Чемпіонати, Кубки, всеукраїнські змагання (далі - змагання) організуються
та плануються до проведення в окремих регіонах України в умовах воєнного
стану за письмовим погодженням з відповідними обласними або Київською
міською військовими адміністраціями. Змагання проводяться без глядачів.

Порядок узгодження та проведення спортивного заходу.
1. Представник спортивної федерації разом з керівником спортивної
споруди, представником структурного підрозділу з питань фізичної культури і
спорту із залученням приставника ДСНС та Національної поліції (далі - робоча
група) проводять попередній огляд місця проведення відповідного спортивного
заходу.
2. Представник спортивної федерації доводить до робочої групи орієнтовну
кількість учасників спортивного заходу.
3. Робоча група проводить попередній огляд укриття або споруди, що може
бути використана як укриття, на віддаленість не більше як 500 метрів від місця
проведення заходу, на можливість вмістити всіх учасників спортивного заходу.
4. Керівник структурного підрозділу з питань фізичної культури і спорту в
письмовій формі інформує Міністерство молоді та спорту України та спортивну
федерацію щодо можливості проведення в регіоні спортивного заходу, готовність
укриття або споруди, що може бути використана як укриття.
5. Керівник спортивної споруди має розробити План дій на випадок
оголошення повітряної тривоги, а також схеми шляхів евакуації. У Плані повинні
бути викладені поетапні дії та заходи, яких слід вжити за даних обставин.
6. Схеми шляхів евакуації повинні бути розміщені в усіх доступних місцях
спортивної споруди.
7. Кожен учасник спортивного заходу в обов’язковому порядку має пройти
інструктаж та завізувати ознайомчу форму (додаток 1), що є невід’ємною
складовою заявки на змагання.
8. За 48 годин до початку змагань представники команд подають до
секретаріату заявку зі складом спортсменів, тренерів, суддів та фахівців, які
візьмуть участь у змаганні або будуть залучені до його проведення.
9. Секретар змагань узагальнює список спортсменів, тренерів, суддів та
фахівців та передає представнику охорони або Національної поліції, які
забезпечуватимуть безпеку проведення заходу.
10. За добу до початку змагань керівник спортивної споруди організовує
спільну нараду з представниками структурного підрозділу з питань фізичної
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культури і спорту, спортивної федерації, головного судді, секретаря, органу
охорони здоров’я, Національної поліції, ДСНС, вибухотехнічної служби
Національної поліції задля координації спільних дій під час проведення змагань
та унеможливлення або попередження виникнення надзвичайної ситуації та
доводить до відома План дій на випадок оголошення повітряної тривоги.
11. Перед початком змагань представники вибухотехнічної служби
Національної поліції здійснюють ретельний огляд місця проведення змагань на
предмет наявності вибухонебезпечних предметів.
12. Національна поліція забезпечує правопорядок та пропускний режим на
спортивний об’єкт під час проведення змагань.
13. ДСНС забезпечує чергування пожежної машини на весь час проведення
змагань.
14. Орган охорони здоров’я забезпечує чергування машини швидкої
допомоги на весь час проведення змагань.
15. Головний суддя змагань та секретар змагань забезпечують загальне
керівництво змаганнями, складають списки учасників і передають до
Національної поліції для пропуску на змагання, проводять ознайомчий інструктаж
щодо заходів безпеки тощо.
16. Керівник структурного підрозділу з питань фізичної культури і спорту
забезпечує загальну комунікацію між усіма задіяними особами.
17. Керівник спортивної споруди забезпечує розміщення схем шляхів
евакуації до укриття в усіх доступних місцях, проводить ознайомчий інструктаж
щодо заходів безпеки.
18. У разі оголошення повітряної тривоги або настання інших надзвичайних
ситуацій чи загроз головний суддя змагань спільно з керівником спортивної
споруди приймають рішення щодо евакуації всіх присутніх в укриття. Диктор
повинен оголосити наступне: «Увага! Повітряна тривога! Просимо всіх
прослідувати в укриття!».
19. Суддя (судді) одразу після оголошення повітряної тривоги зупиняє (ють)
змагання та разом з командами слідує (ють) в укриття.
20. Після завершення повітряної тривоги головний суддя сповіщає про вихід
із укриття. Приймає рішення про продовження змагань та визначає час початку.
Диктор дає оголошення про час початку змагань.

3

Додаток 1
Цільовий інструктаж
з правил поведінки та порядку дій
у разі виникнення надзвичайної ситуації
Я, ____________________________________________________, займаючи
посаду
____________________________________________________________________,
отримав інструктаж щодо дій у разі виникнення надзвичайної ситуації або в разі
оголошення повітряної тривоги.
Погоджуюся виконувати інструкції, що прописані у «Плані дій на випадок
оголошення повітряної тривоги або настання інших надзвичайних ситуацій чи
загроз».

Дата _________________

Підпис _________________

*Дозволяється об’єднати певну цільову аудиторію в одну табличку (наприклад,
футбольний клуб, представники стадіону, офіційні особи матчу, представники
офіційного мовника) за зразком:
№
з/п

1.
2.

ПІБ

Посада

Отримав інструкції з
порядком дій у разі
виникнення
надзвичайної ситуації
або в разі оголошення
повітряної тривоги.
Погоджуюся
виконувати інструкції
Так/Ні

Дата

Підпис

