
 ЗАТВЕРДЖУЮ 
Відповідальний секретар  
Федерації фехтування України 
________________ Олена ШЕВЧУК 
______________ № ________ 
 

РЕГЛАМЕНТ  
проведення всеукраїнських змагань найсильніших фехтувальників України 

серед юніорів (рапіра) 
 

1. Цілі та завдання заходу 
Всеукраїнські змагання найсильніших фехтувальників України серед 

юніорів (рапіра) проводяться з метою: 
популяризації та розвитку фехтування  в Україні;  
підвищення спортивної майстерності; 
виявлення найбільш підготовлених спортсменів до складу національної 
збірної команди; 
оцінки роботи тренерсько-викладацького складу, фізкультурно-
спортивних організацій, закладів фізичної культури і спорту та 
рейтингу спортсменів України зі спортивної майстерності; 
пропаганди здорового способу життя, залучення молоді до активних 
занять спортом. 
 

2. Строки та місце проведення змагань 
Всеукраїнські змагання найсильніших фехтувальників України серед 

юніорів (рапіра) проводяться з 02 по 03  листопада 2021 року за адресою:             
м. Миколаїв,  Проспект Героїв України, 4, С-1, МСДЮШОР з фехтування. 
Зупинка «Метро» тролейбус №9, маршрутне таксі №51 від жд вокзалу. 

3. Організація та керівництво проведенням змагань 
Керівництво проведенням змагань здійснюється громадською 

організацією Федерація фехтування України (далі – ГО ФФУ) та Федерацією 
фехтування Миколаївській області. 

В умовах дії на території України карантину проведення змагань 
здійснюється відповідно до постанов Кабінету Міністрів України             
від 9 грудня 2020 р. № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження 
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню 
на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2" та постанови Головного санітарного лікаря 
України від 19.11.2020 № 58 "Про затвердження протиепідемічних заходів 
під час проведення спортивних змагань на період карантину у зв’язку             
з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)". 

Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення  
Всеукраїнських змагань найсильніших фехтувальників України серед юніорів 
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(рапіра) покладається на Федерацію фехтування Миколаївській області та на 
суддівську колегію. 

4. Учасники заходу 
У змаганнях беруть участь команди областей України і м. Києва.             

До участі у Всеукраїнських змаганнях найсильніших фехтувальників України 
серед юніорів (рапіра) допускаються спортсмени ДЮСШ, СДЮШОР, 
ШВСМ, навчальних закладів спортивного профілю, ФСТ, спортивних клубів, 
які є громадянами 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 іноземні громадяни. 

 
5. Характер заходу 

Змагання особисті. Змагання проводяться згідно з діючими 
всеукраїнськими правилами змагань з фехтування та цим регламентом. 

 
6. Програма проведення змагань 

02.11.2021 – день приїзду,  мандатна комісія, контроль спорядження; 
03.11.2021 – рапіра, чоловіки, особисті змагання, 09.30 – семінар-

інструктаж суддів, початок змагань – 10.00, рапіра, жінки, особисті змагання, 
початок змагань – 13.00. 

Система проведення змагань – змішана. Один попередній груповий тур 
– групи за круговою системою, рейтингове жеребкування, після 
попереднього  туру вибуває від 20 % до 30 % спортсменів, які показали 
найгірші результати. Тур прямого вибування до фіналу. Бій за 3 місце не 
проводиться. 

 
7. Безпека та підготовка місць проведення змагань 

Підготовка місць проведення змагань здійснюється відповідно             
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". 

Забезпечення безпеки спортсменів при проведенні змагань  
покладається на cуддівську колегію, ГО ФФУ та Федерацію фехтування 
Миколаївської області. 

За технічну підготовленість спортсменів та відповідність спортивному 
розряду відповідає представник команди, особистий тренер спортсмена та 
керівник організації, який підписує заявку та відряджає спортсменів             
на змагання. 
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8. Умови визначення першості та нагородження переможців та 
призерів 

Переможці та призери визначаються відповідно до всеукраїнських 
правил змагань  з фехтування. В особистих змаганнях розігрується 1 місце;             
2 місце; 3 місця. Спортсмени, які посіли 1-3 місця, нагороджуються 
дипломами та медалями. 

 
9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників 
Витрати на організацію та проведення змагань здійснюються за 

рахунок спонсорів.  
За кошти організацій, що відряджають, або за власні кошти учасників 

здійснюються всі витрати з участі спортсменів та тренерів у змаганнях: 
оплата проїзду та добових під час переїзду учасників, перевезення особистої 
спортивної техніки та інвентарю до місця проведення змагання, харчування, 
проживання, страхування від нещасних випадків, тощо. 
 

10.   Строки та порядок подання заявок на участь у змаганнях   
Поіменні заявки спортсменів та тренерів на участь у змаганнях  

надсилаються через систему Skermo (http://app.skermo.org/login-NFFU)             
або на адресу eshley13sh@gmail.com до 01 листопада 2021 року. 

В день приїзду на змагання представники команд подають             
до мандатної комісії: заявки, завірені печаткою та підписом керівника 
організації, що відряджає, та лікарем із спортивної медицини; поліс 
медичного страхування, дійсний на час проведення змагань; документ, який 
підтверджує особу, вік, громадянство спортсмена. Кінцевий термін подачі 
оригіналу заявок – за  1 годину до початку змагань. 

 
11.  Інші умови, які забезпечують якісне проведення заходу 

Медичне забезпечення заходу здійснюється відповідно до наказу 
Мінмолодьспорту та МОЗ України від 15.07.2020 №603/1608 "Про медичне 
забезпечення проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів". 

До медичного забезпечення змагань залучаються кваліфіковані медичні 
працівники. Присутність лікаря на змаганнях обов’язкова.  

Головний суддя змагань після закінчення змагань у п’ятиденний термін 
подає до Федерації фехтування України підсумкові протоколи змагань та 
оригінали іменних заявок на участь у змаганнях. 
Роз’яснення щодо протиепідемічних заходів під час проведення змагань на 

період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби                  
(COVID-19): 

 

Захід проводиться без глядачів.  
На територію спорткомплексу допускаються тільки учасники – спортсмени, 
судді та тренери, які були вчасно заявлені належним чином. 
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Спортсмени та тренери, які не були вчасно та належним чином заявлені,             
а також глядачі на місце проведення змагань допущені не будуть. 
 
Відповідно до постанови головного санітарного лікаря України від 
19.11.2020 № 58 
 
На мандатну комісію прибувають тільки представники команд з усіма 
документами учасників від відповідної команди. 
 
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. 

 
 
Добровільний благодійний внесок – 200 грн. – в особистих змаганнях.  
 
Цей регламент є офіційним викликом на змагання. 


