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Р Е Г Л А М Е Н Т 

всеукраїнського турніру з фехтування на шпагах «М У Р А Х А» 

 етапу «Дитячої ліги Миронюка В.В.» 

  
1.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 

- популяризації та розвитку фехтування в Україні; 

- підвищення спортивної майстерності; 

- виявлення найбільш підготовлених спортсменів до складу національної збірної команди серед 

кадетів та юніорів; 

- пропаганди здорового способу життя, залучення молоді до активних занять спортом. 

 

2. ТЕРМІН ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

Особисті змагання проводяться 12-13.02.2022 року, за  адресою: м. Запоріжжя,  вул. Іванова, 24, 

приміщення СК «Мотор Січ». 

 

3. РОЗКЛАД  ЗМАГАНЬ: 

12 лютого  2022р.                                                                           13 лютого 2022р.      

10:00 – юнаки та дівчата  2013р.н. та молодші                  10:00 – дівчата 2007-2010 р.н. 

11:00 – юнаки   2007-2010 р.н.                                             11:00 – юнаки  2009-2010 р.н 

13:00 – дівчата  2009 - 2010 р.н.                                            15:00 – юнаки  2011-2012 р.н 

15:00 – дівчата  2011 - 2012 р.н. 

 

4. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ. 

До участі у  змаганнях допускаються спортсмени території  України та закордонних країн, які своєчасно 

заявились на участь у змаганнях, допущені до змагань за станом здоров’я  лікарем та за умови 

обов’язкової наявності страхового медичного полісу, дійсного на період проведення змагань. 

 

5. СИСТЕМА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Змагання проводяться згідно вимог та правил Федерації фехтування України. 

Система проведення змагань – змішана. Один попередній груповий тур – групи за круговою системою, 

рейтингове жеребкування. Бій за 3 місце не проводиться. 

Спортсмени 2007-2010 р.н. у попередньому турі фехтують 3 хвилини до 5 уколів, у турі прямого 

вибування до 15 уколів. 

Спортсмени 2009-2010 р.н. у попередньому турі фехтують 2 хвилини до 4 уколів, у турі прямого 

вибування 2 раунди по 2 хвилини, до 12 уколів.  

Спортсмени 2011-2012 р.н. у попередньому турі фехтують 2 хвилини до 4 уколів, у турі прямого 

вибування 2 раунди по 2 хвилини, до 10 уколів.  

Спортсмени 2013 р.н. та молодші у попередньому турі фехтують 2 хвилини до 4 уколів, у турі прямого 

вибування 2 раунди по 2 хвилини, до 8 уколів. 

Спортсмени категорії 2011-2012 та 2013 р.н. та молодші змагаються на полегшеній зброї, шпага-клинок 

№ 0. 

 

6. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАНЬ 

Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснює відокремлений підрозділ ГО 

«Федерація фехтування України» в Запорізькій області та департамент спорту, сім'ї та молоді 



Запорізької міської ради. Безпосереднє проведення змагань покладається на головну суддівську 

колегію. Головний суддя змагань – Москаленко Ігор Ігорович, головний секретар – Люльченко Лариса 

Іванівна. 

УВАГА! Оргкомітет не несе жодної відповідальності за можливе погіршення стану здоров'я кожного з 

спортсменів до, під час і після змагань. 

 

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. 

В умовах дії на території України карантину, проведення змагань здійснюється відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 року № 641 ʺПро встановлення карантину та запровадження 

посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2ʺ та постанови головного державного  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 короно вірусної хвороби COVID-19» 

(змагання проводяться з дотриманням санітарно-епідеміологічних вимог).  

УВАГА! Змагання проводяться без присутності глядачів або при наявності COVID-сертифіката 

про вакцинацію. Усі учасники змагань старші 18 років допускаються до приміщень при наявності 

COVID-сертифіката про повну вакцинацію. 

Спеціальні правила FIE: захід проводиться без глядачів, учасники повинні підтримувати санітарну 

відстань не менше 2 метрів, кожний учасник має свій особистий санітайзер. 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. 

 

8. НАГОРОДЖЕННЯ 

Переможці та призери змагань  нагороджуються медалями, грамотами та цінними призами . 

 

9. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТЬ У ЗМАГАННЯХ 

Документи для проходження мандатної комісії: іменна заявка завірена лікарем, страховий поліс 

медичного страхування, дійсний на час проведення змагань, документ, який підтверджує вік 

спортсмена. Кінцевий термін подачі оригіналу заявок – за 1 годину до початку змагань. 

 

Попередні заявки про участь у змаганнях  подаються на  Email: go_zmdylf@ukr.net  до 6 лютого 2022р. 

Без попередньої заявки спортсмени до участі у змаганнях не допускаються, Прийом заявок та реєстрація 

спортсменів закінчується за годину до початку змагань. 

Контактні телефони : +380505530431 Люльченко Л.І.;  

Розміщення учасників змагань самостійне. 

Добровільний благодійний внесок до ФФУ - 250 грн. на кожного учасника змагань.  

Без попередньої заявки допуск на змагання з благодійним внеском  – 500 грн. 

Витрати пов’язані з відрядженням спортсменів інших міст за рахунок відряджуючих організацій. 

 

 

 

ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ. 
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