
Відкритий літній чемпіонат України  
із гвинтівки зі стрільби кульової 

 

08 – 15 серпня 2022 року         м. Вінниця 
 

К А Л Е Н Д А Р   З М А Г А Н Н Я 

Дата 
Місце проведення та вправи, що виконуються 

тир ВОО ФСТ «Динамо» України 

тири 10 м тир 50 м 

08 серпня 
понеділок 

Приїзд команд. 
Мандатна комісія  – з 11.00 до 16.00 
Пристрілювання зброї  – 11.00-16.00  

Нарада ГСК, представників команд та тренерів  – 16.15 

09 серпня 
вівторок  

ГП-6 (жінки) Пристрілювання зброї – 13.00-16.00 

10 серпня 
середа 

ГП-мікст МГ-5 (чоловіки, жінки) 
(за необхідності) 

11 серппня 
четвер 

ГП-6 (чоловіки) МГ-5 (жінки) 

12 серпня 
п’ятниця 

 
МГ-5 (жінки) кваліфікація, фінал 

МГ-5 (чоловіки) 

13 серпня 
субота 

 МГ-5 (чоловіки) кваліфікація, фінал 

14 серпня 
неділя 

 МГ-9 (жінки) 

15 серпня 
понеділок 

 МГ-9 (чоловіки) 

Головна суддівська колегія 



 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Заступник Міністра  

молоді та спорту України 

 

___________ ЛюдмилаПАНЧЕНКО 

 

____________  № ______________ 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 

проведення відкритого літнього чемпіонату України із гвинтівки  

зі стрільби кульової 

 

1. Цілі та завдання заходу 

Відкритий літній чемпіонат України із гвинтівки зі стрільби кульової (далі 

– змагання) проводиться з метою: 

популяризації та розвитку стрільби кульової в Україні; 

підвищення спортивної майстерності; 

виявлення найбільш підготовлених спортсменів до складу національної 

збірної команди України зі стрільби кульової; 

оцінки роботи тренерсько-викладацького складу, фізкультурно-

спортивних організацій, закладів фізичної культури і спорту (рейтингу 

спортсменів України зі спортивної майстерності). 

 

2. Строки та місце проведення заходу 

Змагання проводиться з 08 по 15 серпня 2022 року за адресою: м. Вінниця, 

вул. Бузький узвіз, 35, стрілецький тир спортивних споруд громадської 

організації «Вінницька обласна організація фізкультурно-спортивного 

товариства «Динамо» України», тел.: 097-951-37-94. 

День приїзду команд: 08 серпня 2022 року. 

 

3. Організація та керівництво проведенням заходу 

Загальне керівництво підготовкою і проведенням змагання здійснюється 

департаментом олімпійського спорту Міністерства молоді та спорту України 

(далі – Мінмолодьспорт), громадською організацією «Федерація стрільби 

України» (далі – Федерація стрільби України), управлінням фізичної культури 

та спорту Вінницької обласної військової державної адміністрації та Головною 

суддівською колегією, затвердженою Мінмолодьспортом за поданням 

Федерації стрільби України. 

В умовах дії на території України воєнного стану у зв’язку із триваючою 

широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України у 

відповідності до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 
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«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 від17 травня 2022 року № 341/2022, 

затвердженим Законом України від 22.05.2022 № 2263-ІХ), проведення 

змагання здійснюється з дотриманням вимог законів України «Про національну 

безпеку України» та «Про правовий режим воєнного стану» та наказу 

Мінмолодьспорту від 28.05.2022 № 1587 «Про деякі питання проведення 

всеукраїнських спортивних заходів в умовах воєнного стану». 

Медичне забезпечення змагання здійснюється у відповідності до наказу 

Мінмолодьспорту і МОЗ від 15.07.2020 № 603/1608 «Про медичне забезпечення 

проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів», зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України 31 липня 2020 року за № 731/35014. 

Організація та проведення змагання здійснюється із дотриманням Закону 

України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». 

Відповідальним за його виконання є головний суддя та учасники змагання. 

Відповідальність за підготовку місця змагання, дотримання діючих вимог 

режимних, безпекових та протиепідемічних заходів покладається на управління 

фізичної культури та спорту Вінницької обласної військової державної 

адміністрації та Федерацію стрільби України. 

 

4. Учасники заходу 

До участі у змаганні допускаються спортсмени усіх вікових груп. 

Спортсмени з вадами та обмеженими можливостями допускаються до 

змагання в разі обов’язкового забезпечення ними спеціального обладнання 

(установки) для стрільби та тренера, який слідкує за командами старшого судді 

рубежу вогню. Такі спортсмени повинні бути зазначені у загальній та технічних 

заявках. 

До змагання допускаються спортсмени з кваліфікацією не нижче першого 

розряду. 

Склад команди на вправу – 3 спортсмени. Кількість команд на вправу від 

кожної команди необмежена з кількісного складу, заявленого від команди. 

На змагання допуск команд і учасників здійснюється за викликом 

Мінмолодьспорту. 

 

5. Характер заходу 

Змагання особисто-командне, проводиться відповідно до Правил 

спортивних змагань зі стрільби кульової. 

 

6. Програма проведення змагання 

У місці проведення урочистої частини змагання встановлюється 

Державний Прапор України з дотриманням вимог шанобливого ставлення до 

нього та символіка організатора змагання. Урочиста частина змагання 
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розпочинається виконанням Державного Гімну України. Ведення урочистої 

частини змагання відбувається державною мовою. 

У змаганні беруть участь збірні команди областей та м. Києва. 

Склад команди – 13 спортсменів та 2 тренери.  

Загальнокомандна першість визначається за сумою рейтингових очок, 

набраних учасниками у вправах в особистій та командній першостях. 

Програма змагання:  

чоловіки ‒ олімпійські вправи ГП-6, МГ-5; неолімпійська вправа МГ-9; 

жінки ‒ олімпійські вправи ГП-6, МГ-5; неолімпійська вправа МГ-9; 

змішані команди ‒ олімпійська вправа ГП-мікст. 

В олімпійських вправах проводяться фінальні етапи.  

У вправі МГ-5, якщо кількість заявлених спортсменів перевищує кількість 

стрілецьких місць тиру, проводиться відбірний старт у кілька змін для 

визначення учасників кваліфікаційного старту. 

У вправі ГП-мікст допускається необмежена кількість змішаних команд з 

кількісного складу команди, заявленого областю.  

Допуск учасників на особисту першість, в тому числі учнів ДЮСШ, 

СДЮСШОР, УФК,здійснюється Головною суддівською колегією змагання 

враховуючи технічні можливості тиру та кваліфікацію спортсменів, з 

пріоритетом для членів збірної команди України. 

Всі витрати на участь у змаганні спортсменів та тренерів – за рахунок 

організацій, що відряджають. 

 

7. Безпека та підготовка місця проведення змагання 

Змагання проводиться відповідно до Положення, затвердженого 

постановою 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» та 

згідно з правилами спортивних змагань зі стрільби кульової. 

Підготовка спортивних споруд, у тому числі, щодо дотримання діючих у 

даний період у зазначеному регіоні режимних, безпекових та протиепідемічних 

заходів, покладається на їх власників. Контроль за підготовкою спортивних 

споруд та забезпеченням заходів безпеки при проведенні заходу здійснює 

робоча комісія, утворена Вінницькою обласною військовою державною 

адміністрацією. Власник спортивної споруди не менш ніж за чотири години до 

початку змагань зобов'язаний подати до робочої комісії акт про готовність до 

проведення змагання.  

Забезпечення заходів безпеки при проведенні змагання покладається на 

головного суддю, затвердженого Мінмолодьспортом за поданням Федерації 

стрільби України. Під час організації та проведення змагання головний суддя 

забезпечує учасників заходу інформацією про найближче укриття, до якого 

необхідно слідувати під час «повітряної тривоги». 

Спортсмени з вадами та обмеженими можливостями допускаються до 

змагання в разі обов’язкового забезпечення ними спеціального обладнання 

(установки) для стрільби. 
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За технічну підготовленість спортсмена і відповідність його спортивному 

розряду відповідає представник команди, особистий тренер спортсмена та 

керівник організації, який підписав заявку і відрядив спортсмена на змагання. 

 

8. Умови визначення першості та нагородження переможців і призерів 

Переможці, призери та розподіл подальших місць в особистій і командній 

першостях визначаються згідно з Правилами спортивних змагань зі стрільби 

кульової з нарахуванням за 1-8 місця рейтингових очок. 

Таблиця нарахування учасникам рейтингових очок для визначення 

загальнокомандної першості у змаганні зі стрільби кульової: 

Зайняте 

місце 

Рейтингові очки за зайняті місця 

особисті 

(олімпійські вправи) 

командні,  

особисті (неолімпійські вправи) 

1 300 150 

2 250 125 

3 200 100 

4 75 37,5 

5 60 30 

6 50 25 

7 40 20 

8 25 12,5 

 

У неолімпійських номерах програми рейтингові очки нараховуються з 

коефіцієнтом 0,5. 

Команди, які посіли 1–3 місця у командному заліку нагороджуються 

дипломами відповідних ступенів. Рейтингові очки у командній першості 

нараховуються за умови участі не менше ніж 3-х команд. 

Спортсмени, які посіли 1, 2, 3 місця в особистому заліку, нагороджуються 

дипломами (кубками) та медалями відповідних ступенів.  

Загальнокомандна першість визначається за найбільшою сумою 

рейтингових очок, набраних учасниками команд у всіх вправах. 

 

9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників 

Мінмолодьспорт забезпечує витрати на організацію та проведення 

змагання в межах видатків, передбачених Єдиним календарним планом 

фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2022 рік.  

За кошти організацій, що відряджають, здійснюються всі витрати з участі 

спортсменів, представників команд та тренерів у змаганні, оплата проїзду та 

добових під час переїзду учасників, перевезення зброї та набоїв до місця 

змагання, харчування та проживання, а також витрати, пов'язані із 

забезпеченням учасників змагання необхідним спорядженням, зброєю, набоями 

і пневматичними кулями відповідної якості, захисними масками, 

антисептиками, тестами на COVID-19. Якщо у зв’язку з розкладом руху 
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транспорту, неможливо приїхати у першу половину доби в день приїзду і 

виїхати увечері після закінчення змагання, дозволяється приїзд на змагання на 

добу раніше і виїзд на добу пізніше з оплатою розміщення, харчування і 

добових. 

Витрати, пов’язані з оплатою захисних масок, дезінфекторів, харчування, 

розміщення (проживання), проїзду з місця проживання до місця проведення 

змагання і зворотно, та добові під час переїзду представника Мінмолодьспорту 

і суддів, перевезення автобусом учасників заходу, обладнання та інвентаря з 

готелю до тиру та зворотно, оренда стрілецьких тирів, вогневих рубежів, боксів 

(кімнати) для зберігання зброї та набоїв, суддівської кімнати, медичного 

кабінету, придбання нагородної атрибутики, канцелярії, паперу, поліграфічної 

продукції (мішені, дипломи) та інші витрати здійснюється за рахунок 

Мінмолодьспорту, оплата видатків та компенсація витрат здійснюються 

Управлінням «Укрспортзабезпечення» в межах кошторису. 

 

10. Строки та порядок подання заявок на участь у заході 

Попередні заявки на участь команд у змаганні надсилаються не пізніше 

ніж за 5 днів до початку змагань на електронні адреси: pet_ol@ukr.net та 

igovyn@ukr.net. 

До мандатної комісії змагання подаються такі документи: 

паспорт або свідоцтво про народження;  

заявки, завірені печаткою і підписом керівника структурного підрозділу та 

лікарем відповідного спортивного диспансеру чи установи; 

рапорт про проходження інструктажу з правил безпеки за встановленою 

формою; 

поліс медичного страхування та, у разі збереження відповідних 

протиепідемічних вимог, тест на COVID-19 для спортсменів, представників 

команд, тренерів, суддів, дійсний на час проведення змагання; 

технічні заявки на вправи. 

Іменні та технічні заявки встановленої форми надаються у мандатну 

комісію змагання не пізніше 16-ої години у день приїзду учасників (або факсом 

за добу до дня приїзду).      

 

 

Директор департаменту 

олімпійського спорту          Нельсон ГАЙРІЯН 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

Президент Федерації стрільби України 
 
 

___________________ Олег ВОЛКОВ 
 

«___»_________________ 2022 р. 
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