
 
РЕГЛАМЕНТ 

проведення етапу Кубку України – всеукраїнських змагань найсильніших з 
фехтування – рапіра, жінки 

 

1. Цілі і завдання заходу 
 

Етап Кубку України – всеукраїнські змагання найсильніших з фехтування – 
рапіра, жінки  проводиться з метою: 

популяризації та розвитку фехтування в Україні; 
підвищення спортивної майстерності; 
виявлення  найбільш  підготовлених  спортсменів  до  складу 

національної збірної команди України; 
оцінки роботи тренерсько-викладацького складу, фізкультурно-

спортивних організацій, закладів фізичної культури і спорту та визначення 
рейтингу спортсменів України зі спортивної майстерності; 

пропаганди здорового способу життя, залучення молоді до активних 
занять фехтуванням. 

 

2. Строки і місце проведення заходу 
 

Змагання проводиться з 20 по 22 березня 2023 року за адресою:  м. Київ,  
вул. Маршала Тимошенка, 21/2, Фехтувально-спортивний клуб "Ля Флєш". 

 
3. Організація та керівництво проведенням заходу 

Загальне керівництво проведенням змагання здійснюється відділом 
єдиноборств, складно-координаційних та стрілецьких літніх олімпійських видів 
спорту департаменту олімпійського спорту Міністерства молоді та спорту 
України (далі – Мінмолодьспорт), Департаментом молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), Громадською  організацією Федерація фехтування України (далі – 
ГО ФФУ). Безпосереднє проведення змагання покладається на Головну 
суддівську колегію (далі – ГСК), затверджену Мінмолодьспортом за поданням 
Федерації фехтування України. 

Відповідальність за підготовку місць проведення змагання, зустріч, 
відправку учасників змагання і суддів покладається на Київську міську 
військову адміністрацію, Департамент молоді та спорту виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)         
та відокремлений підрозділ Федерації фехтування України в місті Києві. 

В умовах дії на території України воєнного стану у зв’язку із триваючою 
широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації  проти України 
відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 
"Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України         
від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (зі змінами, внесеними Указом Президента 
України від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України 
від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ, Указом Президента України від 18 квітня 
2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року 
№ 2212-ІХ, та Указом Президента України від 17 травня 2022 року № 341/2022, 
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затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-ІХ), 
проведення змагання здійснюється з дотриманням вимог Законів України "Про 
національну безпеку України", "Про правовий режим воєнного стану" та наказу 
Мінмолодьспорту від 28.05.2022 № 1587 "Про деякі питання проведення 
всеукраїнських спортивних заходів в умовах воєнного стану". 

Організація та проведення змагання здійснюється із дотриманням Закону 
України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". 
Відповідальним за його дотримання є головний суддя та учасники змагання.   

Змагання проводиться відповідно до Правил змагань з фехтування  та 
цього регламенту. 

Відповідальність за підготовку місця змагання, дотримання діючих вимог 
режимних, безпекових та протиепідемічних заходів покладається на Київську 
міську військову адміністрацію та Федерацію фехтування України. 

 
4. Учасники  заходу 

У змаганні беруть участь команди областей України та м. Києва.  До участі 
у змаганні допускаються спортсмени ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, навчальних 
закладів спортивного профілю, ФСТ, спортивних клубів, які є громадянами 
України, допущені до змагання за станом здоров’я лікарем та за умови 
обов’язкової наявності страхового медичного полісу, дійсного  на період 
проведення змагання. 

До  змагання   допускаються   спортсмени   2009 р.н. та  старші  не  нижче 
ІІ спортивного розряду. 
 

5. Характер заходу 
Змагання – особисті. Змагання проводиться згідно  з  Правилами змагань 

з фехтування та цим регламентом. 
 

6. Програма проведення змагань 
Під час проведення змагання, з метою вшанування світлої пам’яті, 

громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного 
подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту 
державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних 
громадян, які загинули унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти 
України, відповідно до Указу Президента України від 16 березня 2022 року         
№ 143/2022 "Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими 
внаслідок збройної агресії  Російської Федерації проти України" проводити 
щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональну хвилину мовчання за 
співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії  Російської Федерації 
проти України. 

У місці проведення урочистої частини спортивного змагання 
встановлюється Державний Прапор України з дотриманням вимог шанобливого 
ставлення до нього та символіка організатора спортивного змагання. Урочиста 
частина спортивного змагання розпочинається виконанням Державного Гімну 
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України. Ведення урочистої частини спортивного змагання відбувається 
державною мовою. 

20.03.2023 – день приїзду; 
09.00 – 21.00 –  мандатна комісія, контроль спорядження; 
21.03.2023 – особисті змагання: 
9.00-9.05 – загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими 

внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України; 
09.30 – початок змагання, рапіра, жінки; 
22.03.2023 – особисті змагання: 
9.00-9.05 – загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими 

внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України; 
09.30 – початок змагання, рапіра, жінки. 
Система проведення змагання – змішана. 1-й день: 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 виявлення 16. Табло 16 – 
проводиться з виявленням всіх місць. 2-й день: 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. Місця на змаганні визначаються за сумою 
місць  двох днів. При рівній сумі місць перевага надається другому дню 
змагань. 

 
7. Безпека та підготовка місць проведення заходу 

Підготовка спортивних споруд та спеціально відведених місць, 
дотримання безпеки учасників і глядачів під час проведення змагання 
проводиться 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", 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 COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами), Положення про 
медичне забезпечення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, 
затвердженого спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та 
Міністерства молоді та спорту України від 15.07.2020 № 603/1608, 
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31 липня 2020 року за         
№ 731/35014, з обов’язковим залученням бригади швидкої допомоги та 
присутністю лікаря, постанови Головного 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 (COVID-19)", наказом  Міністерства 
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молоді та спорту України від 28.05.2022 № 1587 "Про деякі питання 
проведення всеукраїнських спортивних заходів в умовах воєнного стану". 

Забезпечення безпеки спортсменів при проведенні змагання покладається 
на ГСК, затверджену Мінмолодьспортом за поданням ГО ФФУ. У разі 
оголошення повітряної тривоги в регіоні, в якому проводиться змагання, 
відповідальний за безпеку проведення змагання приймає рішення щодо 
евакуації всіх учасників в укриття або споруду, яка може використовуватись як 
укриття, та знаходиться на відстані не більше ніж 500 м від спортивної споруди, 
де проводиться змагання.  

У разі недотримання/порушення встановлених вимог безпеки під час 
повітряної тривоги будь-якими учасниками змагань, кожен особисто несе 
відповідальність за своє життя та здоров’я. 

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. 

 
8. Умови визначення першості та нагородження переможців і призерів 
Переможці та призери визначаються відповідно до Правил змагань         

з фехтування. В особистих змаганнях розігрується 1 місце, 2 місце, 3 місце.         
Переможці та призери нагороджуються медалями, дипломами та кубками  
Мінмолодьспорту. 

 
9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників 
Витрати на організацію та проведення змагання: суддям – харчування, 

проїзд до місця змагання та зворотно, проживання, добові; оплата оренди та 
експлуатації спортивних споруд; експлуатація спеціального обладнання та 
оргтехніки; перевезення спеціального спортивного обладнання з місця 
зберігання до місця проведення змагання та зворотно; матеріальне 
забезпечення;  нагородження (медалі, дипломи, кубки); папір; канцелярські 
товари; медичне забезпечення; лікарські засоби та вироби медичного 
призначення; витрати з експрес-тестування суддів для визначення антигену до 
вірусу COVID-19 здійснюються за рахунок Мінмолодьспорту, в межах 
видатків, передбачених Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих, 
спортивних заходів та спортивних змагань України на 2023 рік (Календарний 
план спортивних заходів). 

За кошти організацій, що відряджають, або за власні кошти учасників 
здійснюються витрати з участі учасників у змаганні: оплата проїзду та добових 
під час переїзду учасників, перевезення особистої спортивної техніки та 
інвентарю до місця проведення змагання, харчування, проживання, страхування 
від нещасних випадків, витрати з експрес-тестування для визначення антигену 
до вірусу COVID-19. 

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

надсилаються  на  електронну  адресу tosharkina25@gmail.com до 15 березня 
2023 року включно. 

У 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 змагання; документ, який підтверджує 
особу, вік, громадянство спортсмена. Кінцевий  термін  подачі  оригіналу 
заявок – за  1 годину до початку змагання. 
 

11. Інші умови, які забезпечують якісне проведення заходу 
 
 

Головний суддя змагання після закінчення змагання у п’ятиденний термін 
подає до Мінмолодьспорту звіт головного судді, підсумкові протоколи 
змагання та оригінали іменних заявок на участь у змаганні. 

Члени національної збірної команди України виступають за ті області 
(міста), ФСТ та відомства, які зазначені у списках національних збірних команд 
України, затверджених на 2023 рік. 

Цей регламент є офіційним викликом на змагання. 
 
Захід проводиться без глядачів. 
При сигналі повітряної тревоги учасники змагань слідують в укриття. 
 
До місця проведення допускаються тільки учасники – спортсмени, судді та 
тренери, які були вчасно заявлені належним чином. 
Спортсмени та тренери, які не були вчасно та належним чином заявлені,        
а також глядачі на місце проведення змагань допущені не будуть. 
На мандатну комісію прибувають тільки представники команд з усіма 
документами учасників від відповідної команди. 
Учасники повинні підтримувати санітарну відстань не менше 1,5 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 в перший 

день змагань та 150 грн. – у другий день змагань.  
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ПОГОДЖЕНО 
Громадська організація  
Федерація фехтування України 
 
 
______________________  
 
______________________ 
 


