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ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЕ ТОВАРИСТВО “ДИНАМО” УКРАЇНИ

ФСТДИНАМО

РЕГЛАМЕНТ
проведення чемпіонату Фізкультурно-спортивного товариства “Динамо”
України з практичної стрільби серед збірних команд правоохоронних
органів, рятувальних та інших спеціальних служб України
1. Цілі і завдання заходу
Чемпіонат ФСТ «Динамо» України з практичної стрільби серед збірних
команд правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб
України проводиться з метою:
- підвищення рівня спортивної майстерності, фізичної загартованості та
зміцнення здоров'я членів ФСТ «Динамо» України;
- виконання статутних завдань ФСТ «Динамо» України щодо створення
умов для розвитку фізичної культури і спорту серед військовослужбовців,
працівників правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних
служб - членів Товариства;
- сприяння підвищенню рівня бойової та фізичної підготовленості
військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, рятувальних та
інших спеціальних служб; •
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масового
залучення правоохоронців України до регулярних
занять фізичною культурою і спортом;
- пропаганди і популяризації фізичної культури і спорту, а також
розвитку практичної стрільби;
- активізації роботи спортивних секцій у колективах фізичної культури
ФСТ «Динамо» України.
2. Місце і строки проведення заходу
Чемпіонат ФСТ «Динамо» України з практичної стрільби проводиться з
28 по ЗО вересня 2021 року в м. Запоріжжі.
День приїзду команд - 28 вересня 2021 року, день від’їзду - ЗО вересня
2021 року.
3. Організація та керівництво проведенням заходу
3.1. Загальне керівництво і організаційне забезпечення проведення
заходу здійснює апарат управління Фізкультурно-спортивного товариства
«Динамо» України та Федерація Практичної Стрільби України.
3.2. Підготовку та безпосереднє проведення змагань з практичної
стрільби здійснює Запорізька обласна організація Товариства, а також головна
суддівська колегія (далі - ГСК), склад якої, за погодженням з Федерацією,
затверджується апаратом управління ФСТ «Динамо» України.
4. Учасники заходу та вимоги до них
4.1. У чемпіонаті ФСТ «Динамо» України з практичної стрільби беруть
участь збірні команди Національної поліції України, Національної гвардії
України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України,
Національного антикору пційного бюро України, Управління державної
охорони України, Служби судової охорони.
Склад команди: 7 осіб, з яких 6 спортсменів незалежно від статі та
1 тренер.
4.2. До участі в чемпіонаті ФСТ «Динамо» України з практичної стрільби
допускаються громадяни України - члени* Фізкультурно-спортивного
товариства «Динамо» України, не молодші 18-річного віку, які допущені
лікарем за станом здоров’я, а саме:
працівники
атестованого
складу,
військовослужбовці
та
військовослужбовці за контрактом правоохоронних органів;
- поліцейські (слухачі), що були відрядженні (направлені) до закладів
вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку
поліцейських, із залишенням на службі в поліції;
- військовослужбовці строкової служби правоохоронних органів;
- курсанти закладів вищої освіти правоохоронних органів;
- працівники (службовці) правоохоронних органів з числа цивільної
категорії осіб, що працюють на штатних посадах структурних підрозділів
відповідних відомств та яким чинним законодавством надане право на носіння
та зберігання табельної вогнепальної зброї.
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^Належність спортсменів до членів Товариства, які включені до
списків збірних команд України (основний, кандидатський, резервний склад)
на поточний рік, визначається відповідним наказом Міністерства молоді та
спорту України.
^Належність спортсменів до членів Товариства, які не включені до
списків збірних команд України (основний, кандидатський, резервний склад)
визначається відповідно до протоколів офіційних всеукраїнських змагань
(чемпіонатів та Кубків України) за поточний рік. В окремих випадках можуть
братися до розгляду наявні копії протоколів зазначених змагань за минулий
рік, якщо у поточному році такі заходи ще не проводились.
5. Характер заходу
Змагання особисто-командні.
6. Умови та програма проведення змагань
Змагання проводяться відповідно до чинних правил змагань (Об'єднаних
правил Міжнародної конфедерації практичної стрільби; редакція 2018 р.) у
6-ти стрілецьких вправах з пістолетів будь-якої модифікації калібру 9 мм.
Учасники повинні мати зброю та набої до неї. Пробні серії пострілів у вправах
не надаються.
При виконанні стрілецьких вправ дозволяється використовувати набої
калібру 9x18 мм або 9x19 мм лише зі свинцевим осердям. Не дозволяється
вносити конструктивні зміни у зброю (використовувати додаткові чи
нестандартні для даного типу зброї елементи, що не передбачені
конструкцією).
З детальним порядком виконання стрілецьких вправ учасники змагань
ознайомлюватимуться на брифінгу.
Форма одягу спортсменів - тактичний однокольоровий спецодяг (штани,
куртка, футболка або футболка поло, тактичне взуття, а також, обов'язково захисні окуляри та навушники). Кобура для пістолета (довільного типу згідно з
чинними Правилами ФПСУ) та запасні магазини з набоями мають кріпитися на
поясному спорядженні. Кількість запасних магазинів для кожної стрілецької
вправи необмежена.
Програма змагань:
1й день - приїзд учасників, проходження мандатної комісії з 09.00 до
13.00, пристрілка зброї, відкриття чемпіонату, брифінг, семінар суддів;
2й день - виконання чотирьох стрілецьких вправ, визначених на
брифінгу;
2-й день - виконання двох стрілецьких вправ, визначених на брифінгу,
підрахунок та оголошення результатів змагань, нагородження переможців і
призерів, закриття чемпіонату, від’їзд учасників.
Порядок виконання стрілецьких вправ
Вправа стандартна № 1
Правила: за чинними Правилами ФПСУ.
Мішені: 3 паперових мішеней МКПС.
Відстань до мішеней: 25-20-15-10 м.
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Кількість пострілів обмежена: 24 (4x6).
Максимальна кількість очок: 120.
Початок виконання вправи - звуковий сигнал таймеру. Зупинка часу
таймеру - останній постріл. Стартова позиція: стрілець стоїть вільно на 25-ти
метровому рубіжі від лінії мішеней, руки опущені вздовж тулуба. Пістолет зі
спорядженим набоями магазином знаходиться в кобурі, патронник пістолета
порожній.
Порядок виконання вправи. За сигналом таймеру стрілець має уражати
мішені 2-ма пострілами кожну, ведучи стрільбу по мішенях почергово на
рубіжах: 25 м з двох рук, 20 м через середній порт, 15 м - тримаючи пістолет
тільки «сильною» рукою, 10 м - тримаючи пістолет тільки «слабкою» рукою,
пересуваючись при цьому в межах обмежувальних смуг.
Вправа стандартна № 2
Правила: за чинними Правилами ФПСУ.
Мішені: 3 паперові мішені МКПС, 4 штрафні мішені.
Відстань до мішеней: 15 м.
Кількість пострілів обмежена: 12 (6+6).
Максимальна кількість очок: 60.
Початок виконання вправи - звуковий сигнал таймеру. Зупинка часу
таймеру - останній постріл. Стартова позиція: стрілець стоїть вільно, спиною
до мішеней у визначеній зоні, руки опущені вздовж тулуба. Пістолет зі
спорядженим набоями магазином знаходиться в кобурі, патронник пістолета
порожній.
Порядок виконання вправи. За сигналом таймеру стрілець розвертається
обличчям до мішеней і має уражати мішені 2-ма пострілами кожну. Заміна
магазину здійснюється стрільцем після першої серії з 6-ти пострілів.
Вправа стандартна № З
Правила: за чинними Правилами ФПСУ.
Мішені: 10 паперових мішеней МКПС, 2 металеві поппери, 6 штрафних
мішеней.
Відстань до мішеней: 20-10 м.
Мінімальна кількість пострілів: 22.
Максимальна кількість очок: 110.
Початок виконання вправи - звуковий сигнал таймеру. Зупинка часу
таймеру - останній постріл. Стартова позиція: стрілець стоїть вільно на 50-ти
метровому рубіжі від лінії мішеней, руки опущені вздовж тулуба. Пістолет зі
спорядженим набоями магазином знаходиться в кобурі, патронник пістолета
порожній.
Порядок виконання вправи. За сигналом таймеру стрілець має вразити
мішені після пересування на відповідні рубіжі в межах обмежувальних смуг.
Стрільба ведеться тільки через середні порти на кожному рубіжі. Паперові
мішені мають уражатися 2-ма пострілами кожна, металеві поппери мають бути
уражені (впасти). Стрільба в кожний поппер ведеться з протилежного до нього
10-ти метрового рубіжу.
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Вправа № 4
Правила: за чинними Правилами ФПСУ.
Мішені: 5 паперових мішеней, металевий(і) поппер(и).
Відстань до мішеней: 10-20 м.
Мінімальна кількість пострілів: 10.
Максимальна кількість очок: 50.
Початок виконання вправи - звуковий сигнал таймеру. Зупинка часу
таймеру - останній постріл. Стартова позиція: стрілець стоїть вільно в боксі А,
руки опущені вздовж тулуба. Пістолет зі спорядженим набоями магазином
знаходиться в кобурі, патронник пістолета порожній.
Порядок виконання вправи. За сигналом таймеру стрілець має вразити
мішені по мірі видимості, пересуваючись у межах обмежувальних смуг.
Паперові мішені мають бути уражені мінімум 2-ма пострілами кожна,
металеві(ий) поппер(и) мають бути уражені (впасти).
Вправа № 5
Правила: за чинними Правилами ФПСУ.
Мішені: 7 паперових мішеней, 4 металеві поппери, 4 штрафні мішені.
Відстань до мішеней: 5-20 м.
Мінімальна кількість пострілів: 18.
Максимальна кількість очок: 90.
Початок виконання вправи - звуковий сигнал таймеру. Зупинка часу
таймеру - останній постріл. Стартова позиція: стрілець стоїть вільно в боксі А,
руки опущені вздовж тулуба. Пістолет зі спорядженим набоями магазином
знаходиться в кобурі, патронник пістолета порожній.
Порядок виконання вправи. За сигналом таймеру стрілець має вразити
мішені по мірі видимості, пересуваючись у межах обмежувальних смуг.
Паперові мішені мають бути уражені мінімум 2-ма пострілами кожна, металеві
поппери мають бути уражені (впасти).
Вправа № 6
Правила: за чинними Правилами ФПСУ.
Мішені: 9 паперових мішеней, 4 металеві поппери, 6 штрафних мішеней.
Відстань до мішеней: 5-20 м.
Мінімальна кількість пострілів: 22.
Максимальна кількість очок: 110.
Початок виконання вправи - звуковий сигнал таймеру. Зупинка часу
таймеру - останній постріл. Стартова позиція: стрілець стоїть вільно в боксі А,
руки опущені вздовж тулуба. Пістолет зі спорядженим набоями магазином
знаходиться в кобурі, патронник пістолета порожній.
Порядок виконання вправи. За сигналом таймеру стрілець має вразити
мішені по мірі видимості, пересуваючись у межах обмежувальних смуг.
Паперові мішені мають бути уражені мінімум 2-ма пострілами кожна, металеві
поппери мають бути уражені (впасти).
7. Безпека та підготовка місць проведення заходу
Підготовка місць проведення змагань здійснюється відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 «Про
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порядок
підготовки
спортивних споруд та інших спеціально відведених
місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів».
8.
Умови визначення першості
та нагородження переможців і призерів
8.1. Особисті місця учасників у виконанні стрілецьких вправ № 1, № 2,
№ 3, № 4, № 5, № 6 визначаються за хіт-фактором (кількість отриманих балів у
вправі, розділених на час її виконання).
8.2. Командні місця визначаються за найменшою сумою особистих місць
зайнятих учасниками команди у всіх вправах.
8.3. У разі однакової суми місць у двох та більше команд перевага
віддається команді, в якої більше I, II і т.д. особистих місць, далі призначається додаткове виконання стрілецької вправи за рішенням головного
судді змагань.
8.4. У разі неучасті учасника у змаганнях з виконання будь-якої
стрілецької вправи, команді зараховується останнє місце у вправі, в якій брала
участь найбільша кількість учасників та нараховується два штрафні очка.
8.5. Команди переможці та призери чемпіонату Товариства з практичної
стрільби нагороджуються пам’ятними кубками, вимпелами і дипломами
відповідних ступенів ФСТ «Динамо» України.
8.6. Учасники команд, які посіли I, II та III місця в особистій першості
чемпіонату Товариства з практичної стрільби нагороджуються медалями і
дипломами відповідних ступенів ФСТ «Динамо» України.
9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення
учасників змагань
9.1.
Витрати, пов’язані з підготовкою та проведенням змагань, оренда
спортивних споруд для проведення спортивних заходів, витрати на їх
обслуговування і експлуатацію, підготовку/облаштування місць проведення
спортивних заходів, оплату транспортних послуг (у тому числі оренду
автомобілів швидкої медичної допомоги, інших транспортних засобів), оренду
обладнання, оргтехніки (чи плату за користування ними), витрати на їх
обслуговування і експлуатацію, оплату поліграфічних та інформаційних
послуг, придбання канцелярських товарів, придбання малоцінного спортивного
інвентарю для учасників спортивних заходів, придбання призів, пам'ятних
кубків, медалей, дипломів і вимпелів для нагородження переможців і призерів
змагань в особистій та командній першості, оренду/експлуатацію спортивного
обладнання та інвентарю довгострокового використання, інші витрати,
обумовлені специфікою проведення конкретного спортивного заходу та
включення яких обґрунтовано відповідними регламентними документами в
межах коштів, передбачених для проведення спортивного заходу, забезпечення
(за наявності фінансових можливостей) екіпіровкою учасників змагань
здійснюються за рахунок Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо»
України.
9.2.
Витрати на оплату проїзду до місць проведення змагань та у
зворотному напрямку, добові в дорозі, проживання і харчування іногородніх
суддів, харчування місцевих суддів, а також проживання і харчування
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спортсменів і тренерів, здійснюються за рахунок Фізкультурно-спортивного
товариства «Динамо» України.
9.3.
Витрати на відрядження спортсменів і тренерів для участі у
змаганнях (оплату проїзду, добові в дорозі, збереження заробітної плати тощо)
здійснюються за рахунок правоохоронних органів, що відряджають.
10. Строки і порядок подання заявок на участь у заході
10.1. Попередній заявочний лист (додаток 1) на участь у змаганнях
збірної команди (візування лікаря та наявність печатки медичного закладу,
реквізити страхового полісу необов’язково) подається за 20 днів до початку
чемпіонату за адресою: вул. Інститутська, 29/3, ФСТ «Динамо» України,
м. Київ-21, 01021, контактні тел. 253-81-10; 256-03-92 (відділ неолімпійських
видів спорту), тел./факс 253-81-10, (e-mail: neolimp@dynamo.ua), а також до
Запорізької міської організації Товариства.
10.2. Заявочні листи (додаток 1), завірені лікарем і печаткою медичного
закладу (підпис і печатка лікаря обов’язково навпроти кожного прізвища
спортсмена) та затверджені керівником або уповноваженою особою
відповідного правоохоронного відомства з підписом і печаткою, подаються у
2-х примірниках до мандатної комісії в день прибуття команди на змагання.
10.3. До мандатної комісії надаються наступні документи:
- заявочні листи, завірені лікарем і печаткою медичного закладу,
затверджені керівниками або уповноваженими особами відповідних
правоохоронних відомств з підписом і печаткою;
- паспорт громадянина України;
- службове посвідчення або військовий квиток (для військовослужбовців
строкової служби), для курсантів ЗВО - службове посвідчення відповідного
зразка, а також витяг з наказу про зарахування на посаду до даного ЗВО,
завірену керівником та печаткою закладу;
- документ, що засвідчує право на носіння та зберігання табельної
вогнепальної зброї;
- довідка з місця роботи, завірену керівником та печаткою, а також
довідка фінансового органу про середню заробітну плату з місця роботи для
учасників змагань з числа цивільної категорії осіб;
- страховий поліс на учасників змагань або на збірну команду від
нещасних випадків під час проведення змагань відповідно до встановлених
вимог;
- членський квиток ФСТ «Динамо» України чинного зразка;
- рапорт про проведення інструктажу з членами збірної команди з
практичної стрільби щодо дотримання ними заходів безпеки під час виконання
стрілецьких вправ;
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
- копію наказу про відрядження зі списком збірної команди
правоохоронного відомства або копію посвідчення про відрядження (для
поселення в готелі).
10.4. Кожна команда проходить мандатну комісію з обов'язковою
присутністю всіх її спортсменів і тренера.

10.5. Тренер команди несе відповідальність за достовірність і
справжність наданих до мандатної комісії документів, а також за дотриманням
спортсменами команди дисципліни і спортивної етики.
10.6. Відповідальність за страхування учасників чемпіонату ФСТ
«Динамо» України з практичної стрільби несуть правоохоронні органи, що
відряджають команди для участі в спортивному заході.
10.7. Недотримання вимог щодо учасників змагань, а також до
оформлення документів або відсутність будь-якого з них, що зазначені у
відповідних пунктах цього Регламенту, позбавляє спортсмена або команду
права на участь у змаганнях.
10.8. Допуск спортсменів та команд до участі в змаганнях оформлюється
протоколом мандатної комісії.

Начальник відділу неолімпійських
видів спорту ФСТ «Динамо» України

9
Додаток № 1
до Регламенту проведення чемпіонату ФСТ «Динамо»
України з практичної стрільби (п.п. 10.1., 10.2. розділу 10)

ЗАТВЕРДЖУЮ___________________
.2021 року

М.П.
З А Я В О Ч НИЙ

ЛИСТ

збірної команди
/повна назва команди правоохоронного відомства/

на участь в чемпіонаті ФСТ “Динамо” України з практичної стрільби серед збірних команд правоохоронних органів.
рятувальних та інших спеціальних служб
/місце і дата проведення

№
з/п

Прізвище, ім'я, по
батькові особи учасника заходу

Число,
Спортив
місяць,
на
рік
кваліфіка
народжен
ція
ня

Посада,
військове або
спеціальне
звання

Територіальна Стрілецька
організація
вправа,
ФСТ “Динамо” марка зброї
України
(пістолету)

До участі в змаганнях допущено __________________ осіб.
/прописом/

Тренер команди

П.І.Б.
тренера(ів)

Страховий поліс,
найменування страх, Дата, підпис та
компанії (серія, номер. печатка лікаря
термін дії,
(обов’язково)
реєстраційний номер)

Лікар___________________________________(П.І.Б.)
/підпис лікаря та печатка медичного закладу (установи)/

(П.І.Б., підпис)

