
«Затверджую» 
Відповідальний секретар 
Федерації фехтування України 
_______________О. М. Шевчук 

 
Р Е Г Л А М Е Н Т 

про проведення ХVII  кваліфікаційного відкритого Всеукраїнського турніру з 
фехтування  на шаблях серед кадетів на честь Заслуженого тренера СРСР та України 

КОГУТА Михайла Антоновича 
 

 
I.      Мета та завдання: 
       -     вшанування заслуг діяльності  Когута М.А.; 
       -     популяризація та  подальший розвиток фехтування в Україні  серед   молоді;                          
       -     підвищення спортивної майстерності   юних фехтувальників; 
       -   виявлення найсильніших спортсменів;   
       -     відбір до збірної команди України серед  кадетів. 

 
II.    Місце та термін проведення: 

 Змагання проводяться   22.10.2021 р.     
 на базі БФК «Динамо» за адресою: м. Київ, вул. П.Орлика, 15,  
 (ст. метро  «Кловська»   або  «Арсенальна»). 
 Тел. (044) 253-59-29 
 Початок змагань :  о 10.00 
 

III.    Учасники змагань: 
-    до участі в змаганнях допускаються юнаки та дівчата віком   2005 р.н. та 

молодше. 
 

IV.     Керівництво проведенням змагань: 
  -    загальне керівництво організацією та проведенням змагань   
       здійснюється Федерацією фехтування України та  ДЮСШ   «Динамівець». 
 -   безпосередня підготовка та  проведення змагань покладається на головну  

суддівську колегію 
 

V.       Організації, спортсмени-учасники, вид, програма змагань  та визначення 
переможців: 
Загальне керівництво, підготовка і проведення здійснюється Федерацією 

фехтування України та ДЮСШ «Динамівець» 
В умовах дії на території України карантину проведення змагань здійснюється 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 «Про 
встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на 
території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
короновірусом SARS-CoV-2 та постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. 
№ 1236 «Про встановлення карантину та затвердженням обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2 (зі змінами) 
та постанови Головного державного санітарного лікаря України від 19 листопада 2020 р. 
№ 58 «Про затвердження протиепідемічних заходів під час проведення спортивних 
змагань на період карантину у зв’язку з поширенням короновірусної хвороби COVID-19» 

Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення Всеукраїнських 
змагань здійснюється Федерацією фехтування України та ДЮСШ «Динамівець». 

 -    Змагання особисті, проводяться за правилами, затвердженими  
Міжнародною  федерацією фехтування. 

-   До участі в змаганнях допускаються спортсмени ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, 
закладів спортивного профілю та клубів України, допущені до змагань за станом здоров’я 
лікарем та за умови обов’язкової наявності страхового медичного полісу, дійсного на 
період проведення змагань. 



-    Спортсмени змагаються у наступних вікових категоріях за видами зброї: 
 

  
Дата 
проведення 

Початок 
змагань 

Вікові категорії учасників:  
 

 
22.10.2021 
 

 
    10.00 
 

Юнаки 2005 р.н. та молодше 
 

Дівчата  2005 р.н. та молодше 
 

 
 

VI       Фінансування змагань:           
1.  Витрата на оплату роботи  суддівської колегії, придбання призів, дипломів, 

медалей,  оренду місця проведення змагань – за  рахунок  спонсорів змагань. 
2.  Витрати з проїзду команд,  розміщення,  харчування, тестування на COVID-

19, страхування -  за рахунок  відряджуючих організацій 
     

VII.       Нагородження переможців: 
    Переможці та  призери змагань нагороджуються грамотами,    
     кубками, медалями та цінними  призами. 
 

YIII.   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»: 

- Контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпечення місць безпеки 
під час проведення змагань здійснюють організатори змагань;  

Підготовка спортивних споруд та спеціально відведених місць, дотримання безпеки 
учасників і глядачів під час проведення змагань проводиться відповідно до Постанови 
Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 «Про встановлення карантину 
з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення 
протиепідемічних заходів», наказу Департаменту молоді та спорту виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 травня 2020 року 
№ 333. 

 Медичне забезпечення змагань проводиться відповідно до «Положення про 
медичне забезпечення спортивно-масових заходів», затвердженого наказом Міністерства 
охорони здоров’я України з обов’язковою присутністю лікаря. 

 
IX.      Порядок та строки подачі заявок:  

 1.      Попередню поіменну заявку на участь у змаганнях необхідно надіслати до  
19.10.2021 р. в електронному друкованому вигляді на адресу: gurinch@ukr.net  

  2.     Оригінали заявок на всіх учасників, завірені лікарем або спортивним 
диспансером, подаються до головної суддівської колегії в день проведення змагань  до 
09.00 год. Без підтвердження участі -спортсмени до змагань не допускаються. 
 
  
Добровільний благодійний внесок – 200 грн. – в особистих змаганнях.  
Даний регламент  є офіційним викликом  на змагання. 
 
 


