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Кубку

популяризації та розвит 
підвищення спортивної 
виявлення найбільш під, 

збірної команди України зі с 
оцінки роботи трене 

спортивних організацій, зак 
рейтингу спортсменів У країн 

пропаганди здорового 
занять спортом.

Фінал Кубку України 
Одеська область, с. Нова До 
мисливського приватного під

День приїзду команд -  28 жовтня 2021 року

3. Організація

піЗагальне керівництво 
департаментом олімпійського
(далі -  Мінмолодьспорт), 
України» (далі -  Федерація 
фізичної культури та спорту 
Головною суддівською ко. 
поданням Федерації стрільби

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Заступник Міністра 

У  ІпОІ?,̂ 4 та дартр^раїни
С  У  \й  н и й ^  У'"

Матвій БІДНИЙ

~  /

ЗІ І̂І^Йшби стендової

Цілі і завдання заходу

метою:

ку стрільби стендової в Україні; 
майстерності;
готовлених спортсменів до складу національної 

фрільби стендової;
рсько-викладацького складу, фізкультурно- 
дадів фізичної культури і спорту, а також 
и зі спортивної майстерності; 
способу життя, залучення молоді до активних

2. Строки і місце проведення заходу

зі стрільби стендової проводиться за адресою: 
лина, вул. Крупської, 2-д, на базі спортивно- 
приємства "Олімп" з 28 по 31 жовтня 2021 року.

та керівництво проведенням заходу

дготовкою та проведенням змагань здійснюється 
спорту Міністерства молоді та спорту України 

громадською' організацією «Федерація стрільби 
стрільби України), управлінням у справах 
Одеської обласної державної адміністрації та 

легією, затвердженої Мінмолодьспортом за 
України.



2

В умовах дії на території України карантину проведення змагань

СОУГО-19,
постанови

спричиненої 
Г оловного

здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та 
запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби

коронавірусом $АЯ$-СоУ-2» (зі змінами), 
державного санітарного лікаря України 

від 19 листопада 2020 року № 58 «Про затвердження протиепідемічних 
заходів під час проведення спортивних змагань на період карантину у зв’язку 
з поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО-19)» та наказу 
Мінмолодьспорту та МОЗ від 15 липня 2020 року № 603/1608 «Про медичне 
забезпечення проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.07.2020 за № 731/35014.

Відповідальність за підготовку місця змагань, дотримання діючих 
вимог протиепідемічних заходів покладається на управління у справах 
фізичної культури та спорту Одеської обласної державної адміністрації та 
Федерацію стрільби України.

До участі у змаганнях допускаються чоловіки, жінки.

Змагання особисті серед 
Змагання проводяться 

стрільби стендової, що в 
федерації.

5. Характер заходу 

чоловіків, жінок.
згідно з правилами спортивних змагань зі 

ідповідають правилам змагань міжнародної

У змаганнях беруть 
м. Києва, ФСТ та відомств, 

На всіх змаганнях, 
кваліфікацією: чоловіки, жінк

28 жовтня -  день приїз
29 жовтня -  мандатна 

траншейний і круглий стенди
30 жовтня -  кваліфікац
3 1 жовтня -  кваліфікац 

Фінали: траншейний і кругли

4. Учасники заходу

участь спортсмени областей України, 
спортивних клубів.
що проводить Мінмолодьспорт, допуск за 
и -  1 розряд.

6. Програма проведення заходу

ду;
комісія (до 11:30 год.), офіційне тренування: 

(50 мішеней) з 9:00 по 16:00 год; 
ія: траншейний і круглий стенди (75 мішеней); 
ія: траншейний і круглий стенди (50 мішеней); 

й стенди. Нагородження.
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7. Безпека та підготовка місць проведення змагань

Порядок підготовки 
учасників і глядачів під час 
постанови Кабінету Міністрі 
порядок підготовки спортивн 
для проведення масових спор 

З метою забезпечення 
змагання проводяться тіль 
експлуатації державними 
обстеження придатності спор 

Керівництво проведенн 
здійснює головна суддівськ 
поданням Федерації стрільби 

За технічну підготовне 
розряду, володіння та дотри 
представник команди, особис 
який підписує заявку та відря 

На всеукраїнських зма 
набої заводського виробництв

спортивних споруд та дотримання безпеки 
проведення змагань проводиться відповідно до 
України від 18 грудня 1998 року № 2025 «Про 

их споруд та інших спеціально відведених місць 
тивних та культурно-видовищних заходів», 

безпеки глядачів та учасників змагань спортивні 
ки на спортивних спорудах, прийнятих до 
комісіями, і за наявності актів технічного 
тивної споруди для проведення заходу, 
ям фіналу Кубку У країни зі стрільби стендової 
а колегія, затверджена Мінмолодьспортом за 
України.

ність спортсменів та відповідність спортивному 
мання техніки безпеки спортсменів відповідає 
тий тренер спортсмена та керівник організації, 
джає спортсменів на змагання, 
ганнях зі стрільби стендової використовуються 
а (самозаряди використовувати заборонено).

Особиста першість виз 
В усіх вправах, в якос 

відстріляти повну програму 
До участі у фіналі доп 

найвищі позиції після кваліфі 
Фіналісти починають 

стадіях фіналу підсумовуютьс

Тгар. Фіналісти здійснюють 
складається із серії раундів з
1 раунд -  після того як ші 
спортсмен з нижчим результа' 
вибуває спортсмен із нижчим
2 раунд -  після того як
3 5 мішеней (разом ЗО), спорф 
однакового результату вибув 
кваліфікації.
З раунд -  після того як 
з 5 мішеней (разом 35), спорт

8. Умови визначення та нагородження перемюжців і призерів

начається у кожній вправі окремо.
:ті кваліфікації для фінальних серій, необхідно

ускаються шість (6) спортсменів, які займають 
кації.
з результату кваліфікації, результати на всіх 
я до кваліфікації.

Порядок проведення фіналів (в особистій першості)

Фіналлише один постріл по кожній мішені, 
прогресивним вибуванням.
сть фіналістів завершили серію з 25 мішеней, 
том вибуває. У випадку однакового результату 
відбірковим місцем! у кваліфікації, 
решта п’ять фіналістів відстріляють серію 

смен з нижчим! результатом вибуває. У випадку 
ає спортсмен із нижчим відбірковим місцем у

решта чотири фіналісти відстріляють серію 
смен з нижчим результатом вибуває. У випадку
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однакового результату вибуває спортсмен із нижчим відбірковим місцем у 
кваліфікації.
4 раунд -  після того як три фіналісти відстріляють серію з 5 мішеней 
(разом 40), спортсмен з нижчим результатом посідає третє місце (бронзова 
медаль) та вибуває. У випадку однакового результату вибуває спортсмен із 
нижчим відбірковим місцем у кваліфікації.
5 раунд -  після того як два фіналісти відстріляють серію з 10 мішеней (разом 
50), спортсмен з нижчим результатом посідає друге місце -  срібна медаль, а 
спортсмен з вищим результатом посідає перше місце -  золота медаль. 
У випадку однакового результату відбувається перестрілка.

8кееі. Фінал складається із серії раундів з прогресивним вибуванням.

1 раунд -  після того як шість фіналістів завершили серію з 20 мішеней, 
спортсмен з нижчим результатом вибуває. У випадку однакового результату 
вибуває спортсмен із нижчим відбірковим місцем у кваліфікації.
2 раунд -  після того як решта п’ять фіналістів відстріляють серію
3 10 мішеней (разом 30), спортсмен з нижчим результатом вибуває.
У випадку однакового результату вибуває спортсмен із нижчим відбірковим 
місцем у кваліфікації.
З раунд -  після того як решта чотири фіналісти відстріляють серію
з 10 мішеней (разом 40), спортсмен з нижчим результатом вибуває.
У випадку однакового результату вибуває спортсмен із нижчим відбірковим 
місцем у кваліфікації.

іналісти відстріляють серію з 10 мішеней (разом 
ультатом посідає третє місце (бронзова медаль) 
ового результату вибуває спортсмен із нижчим 

відбірковим місцем у кваліфікації.
5 раунд -  після того як два фіналісти відстріляють серію з 10 мішеней (разом 
60), спортсмен з нижчим результатом посідає друге місце (срібна медаль), а 
спортсмен з вищим результатом посідає перше місце (золота медаль). 
У випадку однакового результату відбувається перестрілка.

Медалями Мінмолодьспорту нагороджуються спортсмени, які посіли 
1-3 місця в кожній вправі.

4 раунд -  після того як три ф 
50), спортсмен з нижчим рез 
та вибуває. У випадку однак

9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників.
Мінмолодьспорт несе| витрати на відрядження, проїзду, добові 

витрати, розміщення та харчування суддів у дні змагань, оплату 
експрес-тестування для виявлення антигенів коронавірусу 
$АЯ8-Соу-2 СОУГО-19, медичні маски, антисептики, медичні 
рукавички (для суддів змагань), оренду стенду, медалями, 
канцелярськими товарами та папером в межах коштів, передбачених 
Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних 
заходів України на 2021 ріі



Витрати на відрядже 
набоями та мішенями (на міс 
виявлення антигенів коро 
змагань -  за рахунок організа 
зі стрільби стендової.
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ння, розміщення, харчування, забезпечення 
ці проведення змагань), експрес-тестування для 
навірусу 8АІ18-Соу-2 СОУШ-19 учасників 
цій, що відряджають до фіналу Кубку України

10. Строки та порядок подання заявок на участь у заході

м
У фіналі Кубку У краї 

здійснюється за виклико 
України згідно з попередив^ 

Підтвердження на у 
стрільби України (кіеуія

іни зі стрільби стендової допуск учасників 
Мінмолодьспорту та Федерації стрільби 

поданими з місць заявками. 
часть у змаганнях подаються до Федерації 
оуа-(а),икг. пеі) не пізніш е 21 жовтня

ма
2021 року (за 7 днів до по

Під час проведення 
пред’явити:

паспорт громадянина У 
іменні заявки (за вс 

підписом керівника структу 
фізкультурно-спортивного з 

рапорт про ознайомле 
поліс медичного страх 

протиепідемічних вимог 
представників команд, тре 
змагань;

дозвіл МВС на переве 
кваліфікаційну картку 
Якщо іменна заявка 

вчасно, команда до змаган

чатку змагань).
ндатної комісії представники команд повинні

Директора департаменту 
олімпійського спорту

ПОГОДЖЕНО

Президент
ьби України 

Олег

країни;
тановленою формою), завірені печаткою і 
рного підрозділу та лікарем спеціалізованого 
акладу;
ння з правилами техніки безпеки; 
ування та у разі збереження відповідних 
тест на СОУШ-19 для спортсменів, 
нерів, суддів, дійсний на час проведення

зення зброї та набоїв; 
розрядника.
(у тому числі попередня) не отримана 

ь не допускається.

Нельсон ГАИРІЯН

У-Уск: /


