
ЗАТВЕРДЖЕНО   

Наказ управління у справах молоді 

та спорту облдержадміністрації 

від  01 жовтня  2020 року №  

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення відкритого чемпіонату Волинської області  

зі стрільби з лука 

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОВЕДЕННЯ 

- популяризації та розвитку стрільби з лука на Волині ;  

- підвищення спортивної майстерності спортсменів;  

- виявлення найсильніших спортсменів для формування збірних команд області, 

для участі в офіційних всеукраїнських змаганнях; 

-  успішна підготовка до змагань та чемпіонатів вищого рівня;  

- пропаганди здорового способу життя; 

- промоції громади та регіону. 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Загальне керівництво проведенням змагань здійснює ГО «Федерація стрільби з 

лука Волинської області» спільно з управління у справах молоді та спорту Волинської 

обласної державної адміністрації, Боратинською сільською радою. Безпосередньо 

підготовка та проведення змагань покладається на головну суддівську колегію. 

3. ТЕРМІН ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

Змагання відбудуться 9-10 жовтня 2021 року на спортивному комплексі села 

Боратин Луцького району (вул. Центральна, 2б). 

Заявки на участь в змаганнях приймаються в електронному вигляді до 23 вересня 

2021 року та мають бути пред’явлені головному судді в день змагань. 

09 жовтня – день приїзду та пристрілки. 10 жовтня – запис кваліфікації. Урочисте 

відкриття змагань 10 жовтня о 11.30   

 

4. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

У змаганнях беруть участь спортсмени 2011 року народження і старші. 

 

5. ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Змагання є особистими та проводяться згідно діючих правил змагань зі стрільби з 

лука. 

На змаганнях спортсмени можуть виконувати на вибір вправи КД-1, або КД-2 

 

Переможці і призери змагань визначаються за результатом кваліфікації в 4 

відкритих категоріях: 

 



«КД-2» - 36 стріл, відстань 50м., мішень 80  + 36 стріл, відстань 30м., мішень 80. 

В цій категорії змагаються  всі спортсмени, які виконують вправу КД-2 не залежно від 

віку  

 

«Дорослі» - 72 стріли, відстань 30м., мішень 80. В цій категорії змагаються  всі 

спортсмени, які виконують вправу КД-1  2004 року народження і старші    

«Кадети» - 72 стріли, відстань 30м., мішень 80. В цій категорії змагаються  

спортсмени, які виконують вправу КД-1 віком 2007 - 2005 років  народження    

 «Молодші кадети» - 72 стріли, відстань 30м., мішень 80. В цій категорії 

змагаються  спортсмени, які виконують вправу КД-1 2008 року народження і молодші     

 

 У залежності від кількості учасників організатори змагань залишають за собою 

право внесення змін щодо системи проведення змагань.  

 

6. БЕЗПЕКА ТА ПІДГОТОВКА МІСЦЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Відповідно до Положення «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших 

спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-

видовищних заходів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 

грудня 1998 року № 2025 підготовка та належний технічний стан спортивних споруд 

покладається на їх власників та від 20 травня 2020 року №392 «Про встановлення 

карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARCS-CoV-2, та етапів послаблення 

протиепідемічних заходів». 

Заходи проводяться лише на спортивних спорудах, прийнятих до експлуатації 

комісіями з контролю за станом спортивних споруд, суддівськими колегіями, при 

суворому дотриманні чинних норм і правил експлуатації, технічних норм, правил 

проведення спортивних змагань, правил поведінки учасників і глядачів, правил 

пожежної безпеки, інших нормативних актів тощо. 

Контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпечення безпеки під час 

проведення змагань здійснює робоча комісія, до складу якої включено відповідних 

фахівців, представників організаторів заходу, власників спортивної споруди та інших 

заінтересованих установ та організацій. 

Власник спортивної споруди не менш ніж за 4 години до початку змагань зобов’язаний 

подати відповідний акт до робочої комісії, яка визначає готовність об’єкту до 

проведення заходу. 

Невиконання вимог, передбачених зазначеним Положенням, що стали причиною 

виникнення надзвичайних обставин під час проведення заходів, тягне за собою 

відповідальність, передбачену чинним законодавством України. 

7. Медичне забезпечення змагань 

Відповідно до наказу Міністерства молоді та спорту України, Міністерства 

охорони здоров’я України від 27.12.2017 № 5232/1746 «Про затвердження Положення 

про медичне забезпечення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, закладів 

фізичної культури і спорту» медичне забезпечення заходів здійснюється відповідно до 

стандартів надання медичної допомоги. Допуск осіб-учасників для участі у заході 

здійснює лікар, що є працівником закладу охорони здоров’я державної та комунальної 

форм власності системи надання лікарсько-фізкультурної допомоги в Україні, що має 

право на проведення медичних оглядів та надання медичного допуску особам до занять 

фізичною культурою та спорту, у тому числі з обов’язковим диспансерним наглядом, 



шляхом проведення медичного огляду цих осіб. Лікар змагань входить до складу 

суддівської колегії. Рішення лікаря заходу обов’язкові для виконання організатором 

заходу, суддями та іншими особами-учасниками. 

Особи-учасники допускаються до участі у заході на підставі допуску лікаря 

шляхом проведення медичного огляду та наявності страхового свідоцтва (поліса, 

сертифіката), передбаченого п. 2 частини четвертої статті 6 Закону України «Про 

страхування». 

З метою здійснення медичного забезпечення заходу керівник спортивної або 

фізкультурно-спортивної організації спільно із закладом охорони здоров’я формує 

заявочний лист учасників фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів за формою, 

наведеною у додатку 1 (додається), та вноситься до цього додатку інформацію з 

урахуванням особливостей конкретного виду. 

Лікар до початку заходу  проводить температурний скринінг усім учасникам 

змагань (спортсменам, тренерам, представникам, суддівській колегії). Учасники 

заходу, в яких виявлено температуру тіла понад 37,2 або ознаки респіраторних 

захворювань не допускаються до участі в змаганнях. 

Рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів. 

1. Усім учасникам робиться температурний скринінг при вході до закладу чи 

території для проведення змагань. 

2. Усі учасники повинні бути одягнені в медичну маску або респіратор 

(дозволяється спортсменам бути без маски під час проходження у номерах програми. 

3. Дозволяється перебуванням однієї особи на 5 кв. метрів площі будівлі або 

території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі), де проводиться захід. 

Організатор заходу відповідальний за дотримання фізичної дистанції між учасниками 

не менше ніж 1,5 метра. 

4. На вході до закладу (території) організовується місце для обробки рук 

спиртовмісними антисептиками з концентрацією активно діючої речовини понад 60% 

для ізотропілових спиртів та понад 70 % для етилових спиртів. 

5. В зонах проведення змагань розміщуються додаткові місця для обробки рук 

антисептиками, паперові рушники, контейнери (урни) для утилізації. Проводиться 

дезинфекція рук та спортивного інвентарю після використання одним учасником. 

6.Забороняється роздавати учасникам змагань брошури з розкладами 

(результатами заїздів), журналів та інших поліграфічних матеріалів (вся інформація 

розміщується на дошці оголошень (інтернет ресурсах), представники чи тренери 

ознайомлюються і доводять до відома спортсменам, за яких відповідають). 

7. Обмежити одночасне використання роздягалень та душових кабінок на рівні 

не більше 50 % (закривши кожну другу шафу/ душову кабіну). Після кожної групи 

робити провітрювання ти дезінфекцію роздягалень.  

8. Робочі місця суддів мають знаходитись не менше ніж 1,5 метри одне від 

одного. 

9. Вологе прибирання з використанням миючих та дезінфікуючих (в кінці зміни), 

засобів не рідше, ніж кожні 2 години та після закінчення змагань/дня.  

10. Забезпечити провітрювання/кондиціонування приміщень (роздягалень, 

спортивних залів) протягом  не менше 15 хв перед відкриттям та кожні 2 години  

протягом дня. 

11. Прибуття команд-учасників має бути рознесено в часі (щоб не було скупчення 

людей). 



12. Самоізолюватись у разі виникнення симптомів респіраторних захворювань. 

 

8. ЗАЯВКИ 

Заявки встановленого зразку (додаток), завірені лікарем, медичною установою та 

організацією, яка направляє учасників на змагання, подаються в суддівську колегію в 

день приїзду учасників на змагання. У заявці вказується прізвище та ім’я учасника, рік 

народження, спортивний розряд, фізкультурно-спортивне товариство і відомство, 

населений пункт, ДЮСШ, прізвище тренера, віза лікаря. 

На кожного учасника змагань необхідно мати підтверджуючі документи – 

паспорт (свідоцтво про народження, паспорт) та довідку про присвоєння 

ідентифікаційного номера.  

Під час проведення змагань обробка персональних даних учасників здійснюється 

з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних». 

 

9. УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ ЗМАГАНЬ ТА МАТЕРІАЛЬНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСНИКІВ 

Всі витрати на участь спортсменів та тренерів у змаганнях здійснюються за 

рахунок відряджаючих організацій. Витрати, пов’язані з проведенням змагань – 

послуги з прокату щитів, кантцтоварів, транспортні витрати  - за рахунок Боратинської 

сільської ради.  Придбання дипломів, мішеней, кнопок до мішеней, нагородної 

атрибутики (4 кубки, 4 комплекти медалей), харчування суддівської колегії (готівкою) 

– за рахунок управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації, 

 

10. УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРШОСТІ, НАГОРОДЖЕННЯ 

ПЕРЕМОЖЦІВ ТА ПРИЗЕРІВ 

Переможці та призери змагань нагороджуються кубками, медалями та 

дипломами. 

 

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

Питання, не передбачені цим Положенням, регулюються відповідно до 

нормативних документів Федерації Стрільби з лука України. 

Положення набуває чинності з моменту його затвердження.  

 

Це Положення є офіційним викликом на змагання. 

 

Провідний спеціаліст відділу фізичної культури,  

молоді та спорту управління у справах молоді та   

спорту облдержадміністрації                 Оксана ЗУЙКО 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ      

Президент  ГО «Федерація стрільби з лука  

Волинської області»    

             

                                   Майя МОСКВИЧ 



від 10 жовтня  2021 року 


