Ф В К У Л ЬТ У РН О -С П О РТ И В Н Е ТОВАРИСТВО “Д И Н А М О ” УКРА Ш И

НАКАЗ
« 2 6 » червня 2020 року

м. Кш'в

№ 25

Про внесения змш до Регламента ФСТ
«Динамо» Украши проведения чемпионата з
ол1мпшських та неол1мпшських вид1в спорту,
затверджених Постановою Президп ФСТ
«Динамо» Украши вщ 28.01.2020 р. № 3

На виконання постанови Кабшету MimcTpiB Укршни вщ 11.03.2020 р.
№ 211 «Про запоб1гання поширенню на територп Укра'ши Bipycy COVID-19»,
пункту 4 наказу М1н1стерства молод1 та спорту Укра'ши вщ 14.05.2020 № 58 «Про
внесения зм1н до наказу Мшмолодьспорту вщ 27.12.2019 № 6171, наказу МКСМ
вщ 17.03.2020 № 1517» та наказу ФСТ «Динамо» Укра'ши вщ 26 червня 2020 р.
№ 24 «Про внесения змш до Календарного плану ф1зкультурно-оздоровчих i
спортивних заход1в ФСТ «Динамо» Укра'ши на 2020 рж»
НАКА3УЮ :
1. Внести до пункта 2, 6 Регламенту проведения чемпюната
Ф1зкультурно-спортивного товариства «Динамо» Укра'ши з ол1мпшських вид1в
спорту спшьно з Нацюнальним ол1мпшським ком1тетом Укра'ши зм1ни, що
додаються.
2. Внести до пункту 2 Регламенту проведения чемпюнату Ф1зкультурноспортивного товариства «Динамо» Укра'ши з легкоатлетичного чотириборства
серед юнаюв та д1вчат 2007 р.н. i молодш1 спшьно з Нац1ональним ол1мпшським
ком1тетом Укра'ши, Федерац1ею легко!' атлетики Укра'ши та Департаментом
превентивно! д1яльност1 Нацюнально! полщп Укра'ши зм1ни, що додаються.
3. Внести до пункту 2 Регламенту проведения чемпюната Ф1зкультурноспортивного товариства «Динамо» Укра'ши з неол1мпшських вщпв спорту за
програмою комплексних змагань «Динам1ада - 2020» серед зб1рних команд
правоохоронних оргашв, рятувальних та 1нших спепйальних служб змши, що
додаються.
4. Внести до пункту 2 Регламенту проведения чемпюната Ф1зкультурноспортивного товариства «Динамо» Украши з неол1мпшських вщцв спорту за
програмою комплексних змагань «Динам1ада - 2020» серед зб1рних команд
заклад1в вищо! осв1ти МВС та шших центральних орган1в виконавчо! влади,
д1яльшсть якигх спрямовуе та координуе Мшютр внутр1шн1х справ Укра'ши змши,
що додаються.
5.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Перший заступник голови

В.П. Корж

Додаток
до наказу ФСТ «Динамо» Укра'ши
вщ 26 червня 2020 р. № 25

Змши
до Регламенту проведения чемпюнаНв Ф1зкультурно-спортивного
товариства «Динамо» Укра’ши з ол1мпшських вид1в спорту сшльно з
Нацюнальним ол 1мпшським комггетом Укра’ши, затвердженого Постановом)
Президй' ФСТ «Динамо» Укра’ши вщ 28.01.2020 р. № 3
1. Пункт 2. Мюце i строки проведения заход1в, викласти у новш редакцн:
Micpe i строки проведения заход1в встановлюються вщповщно до
затвердженого Календарного плану ф1зкультурно-оздоровчих та спортивних
заход1в ФСТ «Динамо» Укра'ши на 2020 рис:
- 22 - 24 вересня 2020 р. м. Очаюв (Миколшвська область), чемшонат ФСТ
"Динамо" Укра'ши з дзюдо серед юнаюв i д1вчат 2004-2006 р.н.
- 01 - 03 жовтня 2020 р. м. Очаюв (МиколаТвська область), чемшонат ФСТ
"Динамо" Укра'ши з боротьби вшьноУ серед юнаюв i д1вчат 2003-2005 р.н.;
- 13 - 17 жовтня 2020 р. м. Харюв, чемшонат ФСТ "Динамо" Укра'ши з
боксу серед юнаюв 2006-2007 р.н.;
- 29 жовтня - 01 листопада 2020 р. м. Льв1в, чемшонат ФСТ "Динамо"
Укра'ши 3i стритьби кульово'1 з пневматично'У збро!' серед юнаюв та д1вчат 2002 р.н.
та молодил;
День прш'зду на змагання (дзюдо - 22.09.20 р., боротьба вшьна 01.10.20 р., бокс - 13.10.20 р., стршьба кульова - 29.10.20 р.,) е офщшним днем
змагань.
2. До пункт 6. Умови та програма проведения змагань, внести змши:
Чемшонат ФСТ «Динамо» Укра'ши з ДЗЮДО серед юнаюв та д}вчат
2004-2006 р.н. 22 - 24 вересня 2020 року, м. Очаюв, МиколаУвська область.
Змагання проводиться: з 22 по 24 вересня 2020 р. за адресою:
Миколшвська область, м. Очаюв, вул Курортна, 27 а, спортивно-оздоровча база
МОО ФСТ "Динамо" Укра'ши.
22 вересня 2020 року - прш'зд учасниюв змагань до 14.00, робота
мандатно'1 KOMicii з 09.00 до 15.00.
23 вересня 2020 року - сутички у вагових категор1ях серед юнаюв та
д1вчат, визначення i нагородження переможшв. Юнаки: 42 кг, 46 кг, 50 кг,
55 кг, 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг. Д1вчата: 40 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг.
24 вересня 2020 рок\’ - сутички у вагових категор1ях серед юнаюв та
д1вчат, визначення i нагородження переможщв. Юнаки: 90 кг, +90 кг.
Д1вчата: 70 кг, +70 кг.
Чемшонат ФСТ «Динамо» Укра'ши з БОРОТЬБИ В1ЛБН01 серед юнаюв
та д1вчат 2003-2005 р. 01 - 03 жовтня 2020 року, м. Очаюв, МиколаУвська область.
Змагання проводиться: з 01 по 03 жовтня 2020 р. за адресою:
Миколшвська область, м. Очаюв, вул Курортна, 27 а, спортивно-оздоровча база
МОО ФСТ "Динамо" Укра'ши.
01
жовтня 2020 року - прш'зд учасниюв змагань до 12.00, робота
мандатно'1 KOMicii' з 09.00 до 15.00. Засщання судд1всько1 колегГУ та тренер1в команд
проводиться о 16.00. Семшар i3 суддями.

02 жоетня 2020 року - сутички у вагових категор1ях серед юнаюв та
д1вчат, визначення i нагородження переможщв. Юнаки - 41-45 кг, 48 кг, 51 кг,
55 кг, 60 кг, 65 кг, 71 кг. Д1вчата - 36-40 кг, 43 кг, 46 кг, 49 кг, 53 кг, 57 кг,
61 кг.
03 жоетня 2020 року - сутички у вагових категор1ях серед юнаюв та
д1вчат, визначення i нагородження переможщв. Юнаки - 80 кг, 92 кг,
110 кг. Д1вчата - 65 кг, 69 кг, 73 кг.
Чемпюнат ФСТ «Динамо» УкраУни з БОКСУ серед юнаюв 2006-2007 р.н.
1 3 - 1 7 жовтня 2020 р., м. Харюв.
Змагання проводиться: з 13 по 17 жовтня 2020 року, за адресою: м. Харюв,
вул. Динам1вська, 3, спортивний комплекс ХОО ФСТ "Динамо" УкраУни.
13 жовтня 2020 року - приУзд учасниюв змагань до 14.00, робота
мандатноУ комюн: з 09.00 до 14.00. Зважування учасниюв змагань з 16.00.
Заседания сущпвськоУ колегп та тренер1в команд проводиться о 18.00. Семшар i3
суддями.
1 3 - 1 7 жовтня 2020 року - поединки у вагових категор1ях серед юнаюв,
визначення i нагородження переможщв. Юнаки - 38,5 кг; 40 кг; 41,5 кг; 43 кг;
44,5 кг; 46 кг; 48 кг; 50 кг; 52 кг; 54 кг; 56 кг; 59 кг; 62 кг; 65 кг; 68 кг;
72 кг; 76 кг; 80 кг, 90 кг.
Чемпюнат ФСТ «Динамо» Укра'ши 3i СТР1ЛББИ КУЛБ0В01 з
пневматичноУ зброУ серед юнаюв та д1вчат 2002 р.н. та молодит
29 жовтня - 01 листопада 2020 року, м. Льв1в
Змагання проводиться: з 29 жовтня по 01 листопада 2020 р. за адресою:
м. Льв1в, вул. Янева, 10, спортивний комплекс ЛОО ФСТ "Динамо" УкраУни.
29 жовтня 2020 року - приУзд учасниюв змагань до 12.00, робота
мандатноУ KOMicii з 09.00 до 16.00. Заседания судоцвсько'У колеп'У та тренер1в
команд, жеребкування проводиться о 17.00. Семшар i3 суддями.
30 жовтня 2020 року - квал1фйсащя у вправах ГП - 6, ПП - 3 (юнаки,
д1вчата).
31 жовтня 2020 року - квал1фкащя та фшали у вправах Mix - гвинПвка, Mix
- шстолет.
01 листопада 2020 року - фшали у вправах ГП - 6, ПП - 3 (юнаки,
д1вчата).
Змши
до Регламенту проведения чемпюнату Ф1зкультурно-спортивного товариства
«Динамо» УкраУни з легкоатлетичного чотириборства серед юнашв та д1вчат
2007 р.н. i молодил сшльно з Нацюнальннм ол1мшйським комитетом УкраУни,
Федеращею легкоУ атлетики УкраУни та Департаментом превентивно!
д1яльносН НащональноУ пол щи УкраУни, затвердженого Постановою Презид1У
ФСТ «Динамо» УкраУни вщ 28.01.2020 р. № 3
1. Пункт 2. Micne i строки проведения заходу, викласти у нов1й редающ:
4eMnioHaT ФСТ «Динамо» УкраУни з легкоатлетичного чотириборства
серед юнаюв та д1вчат 2007 р.н. i молодил проводиться у перюд
з 08 по 10 вересня 2020 року в м. Одесг
День при'Узду команд - 08 вересня 2020 року е офщшним днем змагань, день
вщ’Узду - 10 вересня 2020 року.

Змши
до Регламенту проведения чемпюнат1в Ф1зкультурно-спортивного
товариства «Динамо» УкраУни з неол1мпшських вид1в спорту за програмою
комплексних змагань «Динам1ада - 2020» серед зб1рних команд
правоохоронних оргашв, рятувальних та шших спещальних служб,
затвердженого Постановок) Президй"
ФСТ «Динамо» УкраУни вщ 28.01.2020 р. № 3
1. До пункту 2. Micne i строки проведения заходгв, внести змши:
Чемпюнати ФСТ «Динамо» УкраУни з неол1мпшських вщцв спорту за
програмою комплексних змагань «Динам1ада - 2020» серед зб1рних команд
правоохоронних оргашв, рятувальних та шших спещальних служб проводяться:
- 03 - 05 листопада 2020 року м. Льв1в - пол1атлон:
- 17 - 18 листопада 2020 року м. Льв1в - гирьовий спорт;
- 24 - 25 листопада 2020 року м. Харюв - боротьба самбо;
Змши
до Регламенту проведения чемшонаНв Ф1зкультурно-спортивного
товариства «Динамо» УкраУни з неол1мпшських вщнв спорту за програмою
комплексних змагань «Динам 1ада - 2020» серед зб1рних команд заклад1в
вищоУ освНи МВС та шших центральних оргашв виконавчоУ влади,
д!яльшеть яких спрямовуе та координуе Мшнлгр BHyTpimHix справ УкраУни,
затвердженого Постановою Презид1У
ФСТ «Динамо» УкраУни вщ 28.01.2020 р. № 3
1. До пункту 2. Micne i строки проведения заход1в, внести змши:
Чемпюнати ФСТ «Динамо» УкраУни з неол!мпшських вид1в спорту за
програмою комплексних змагань «Динам1ада - 2020» серед зб1рних команд
правоохоронних оргашв, рятувальних та шших спещальних служб проводяться:
- 03 - 05 листопада 2020 року м. Льв1в - пол1атлон:
- 17 - 19 листопада 2020 року м. Льв1в - гирьовий спорт;
- 24 - 26 листопада 2020 року м. Харюв - боротьба самбо;

Biddui олттйських eudie спорту ФСТ «Динамо» Укра'ти
Biddiri неолшпшських eudie спорту ФСТ «Динамо» Укра'ти

