
 

   
 
 

  

           

П О Л О Ж Е Н Н Я 

Про проведення турніру “Uhlmann Cup Ukraine – Меморіал Бориса 
Смірновського”  

1. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ.  

 Популяризація та розвиток фехтування.  
 Відбір у збірні команди України серед юніорів та молоді U-23.  
 Виконання розрядних нормативів.  
 Пропаганда здорового способу життя, залучення молоді до активних занять спортом. 

 

2. ТЕРМІН ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ. 
Змагання проводяться 31.10.2021 р. за адресою: м. Львів, вул. Черемшини 17 

(Спортивний зал ЛДУФК). 
 

3. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ. 
 
31.10.2021 р. 10:00 – юнаки 1999 р. н. та молодші (U-23). 
            
 

4. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАНЬ. 
Загальне керівництво змагань здійснює ДЮСШ ім. О. Дем`янюка, безпосереднє – 

головна суддівська колегія. 
Головний суддя – Смирновський Сергій Борисович. (тел.: 063 220 70 69)  
Генеральний спонсор змагань – Uhlmann Fencing. 
 
Змагання проводяться за діючими правилами НФФУ. 

 

 
 
5. БЕЗПЕКА ТА ПІДГОТОВКА МІСЦЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ.  

Організатори змагань забезпечують підготовку місця проведення змагань та 
чергування лікаря під час змагань.  
 



6. ЕКІПІРОВКА ТА ЗБРОЯ.  
Фехтувальний костюм і маска міцністю не нижче 350N, набічник не нижче FIE 800N.  

 

7. УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ 
ПЕРЕМОЖЦІВ І ПРИЗЕРІВ. 

Система проведення змагань - змішана переможці, призери, фіналісти змагань 
нагороджуються дипломами, медалями та цінними призами. Нагороджуються 4 кращих 
спортсменів та тренер переможця. 
 

8. УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДУ ТА МАТЕРІАЛЬНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСНИКІВ.  

Витрати на проведення і нагородження переможців, призерів та фіналістів за рахунок 
організаторів змагань. Всі витрати на відрядження за рахунок відряджуючих організацій.  
 

9. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТЬ В 
ЗМАГАННЯХ.  

Заявки на участь у змаганнях, за установленим зразком завіреним лікарем, надаються 
до суддівської колегії за 1 годину до початку змагань.  

Попередні заявки на участь у змаганнях надсилаються до 29.10.2021 за електронною 
адресою - smirnovskyy.s@gmail.com   

Розміщення учасників змагань самостійне.  
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. 
 
 

До змагань допускаються спортсмени, які мають сертифікат вакцинації 
від COVID-19 або негативний ПЛР-тест, зроблений не раніше, ніж 72 години до 

початку змагань. 
 

 
Спеціальні правила FIE: 

 

 Захід проводиться без глядачів.  
 Учасники повинні підтримувати санітарну відстань не менше 2 метрів.  
 Кожний учасник має свій особистий дезінфектор. Маски для обличчя є 

обов'язковими, окрім фехтування та розминки.  
 Учасники мають з собою власну пляшку води і ні з ким не діляться нею.  
 Учасники мають з собою власну ручку для заповнення документів.  
 Перед змаганнями фехтувальники дезінфікують свої маски, рукавички та 

зброю. 
 Рукостискання фехтувальника в кінці боїв замінюється салютом. 

 
 
 

Це положення є офіційним викликом на змагання. 
    


