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РЕГЛАМЕНТ
проведення чемпіонатів Фізкультурно-спортивного товариства
«Динамо» України з олімпійських видів спорту спільно з
Національним олімпійським комітетом України

1. Цілі і завдання заходів
Чемпіонати ФСТ «Динамо» України з олімпійських видів спорту спільно з
Національним олімпійським комітетом України проводяться з метою:
розвитку олімпійського руху в Україні, поширення ідей олімпізму
серед дітей та підлітків країни, пропаганди здорового способу життя, залучення
широких верств населення до регулярних занять фізичною культурою та спортом;
популяризації олімпійських видів спорту в ФСТ «Динамо» України;
підвищення спортивної майстерності, підготовки
Товариства до всеукраїнських та міжнародних змагань;

спортсменів

підвищення
ефективності
навчально-тренувальної
роботи
в
спортивних секціях, якості роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл з підготовки
спортивного резерву, пропаганди фізичної культури і спорту в ФСТ «Динамо»
України;
- підвищення рівня фізичної загартованості та зміцнення здоров'я юних
членів ФСТ «Динамо» України;
залучення до занять спортом якомога більшої кількості дітей та
юнацтва;
виявлення та відбору перспективних
національних збірних команд України.

спортсменів

до

складу

2. Місце і строки проведення заходів
Місце і строки проведення заходів встановлюються відповідно до
затвердженого Календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних
заходів ФСТ «Динамо» України на 2021 рік:
- 20 - 22 квітня 2021 р. м. Харків, чемпіонат ФСТ "Динамо" України з
боротьби вільної серед юнаків і дівчат 2004-2006 р.н.;
- 26 - 29 квітня 2021 р. м. Львів, чемпіонат ФСТ "Динамо" України зі
стрільби кульової з пневматичної зброї серед юнаків та дівчат 2003 р.н. та
молодші;
- 07 - 09 вересня 2021 р. м. Очаків (Миколаївська область), чемпіонат ФСТ
"Динамо" України з дзюдо серед юнаків і дівчат 2005-2007 р.н.;
- 05 - 09 жовтня 2021 р. м. Харків, чемпіонат ФСТ "Динамо" України з
боксу серед юнаків 2007-2008 р.н..
День приїзду на змагання (стрільба кульова - 26.04.21 р., боротьба вільна 20.04.21 р., дзюдо - 07.09.21 р., бокс -05.10..21 р.) є офіційним днем змагань.
3. Організація та керівництво проведенням заходів
Загальне керівництво з організації та проведення змагань здійснюється
Фізкультурно-спортивним товариством «Динамо» України за погодженням з
Національним олімпійським комітетом України.
Підготовка та безпосереднє проведення змагань покладається на головну
суддівську колегію, склад якої затверджується наказом ФСТ «Динамо» України.
Керівництво
підготовкою,
проведенням
змагань,
розміщенням,
харчуванням учасників, тренерів та суддів покладається на перших заступників та
заступників голів територіальних організацій, на території яких проводяться
змагання.
Керівникам територіальних організацій, на території яких проводяться
змагання, створити усі необхідні умови для забезпечення належної безпеки
глядачів і учасників змагань.
Для об’єктивного суддівства змагань збірні команди територіальних
організацій з дзюдо, боксу, боротьби вільної обов’язково у своєму складі повинні
мати одного суддю, який обслуговує чемпіонати та Кубки України. Суддя при собі
повинен мати форму одягу, яка відповідає правилам змагань з виду спорту та
посвідчення, що підтверджує суддівську категорію.
Територіальні організації Товариства за 2 м ісяці до початку чемпіонатів
до ФСТ «Динамо» України за адресою: вул. Інститутська, 29/3, ФСТ «Динамо»
України, м. Київ, 01021, тел./факс 253-93-50 (відділ олімпійських видів спорту;
e-mail: spori@dynamo.ua) надають інформацію про кількісний склад команди
(тренер, суддя, спортсмени), а з дзюдо, боксу, боротьби вільної дані про основного
та резервного суддів вказавши: прізвище, ім’я, по-батькові, суддівську категорію,
ідентифікаційного код (додаток 6).
Команди, що прибули на змагання без судді, до змагань не допускаються.
4. Учасники заходів та вимоги до них
У змаганнях беруть участь спортсмени, які є членами ФСТ «Динамо»
України та включені до заявки збірної команди територіальної організації
Товариства. Спортсмени для участі у змаганнях поза конкурсом та в особистій
першості не допускаються.
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Спортсмени, які на чемпіонатах України у поточному році виступали за
інші фізкультурно-спортивні товариства та відомства, вагова категорія, дата
народження яких не відповідає вимогам цього Регламенту, до змагань
не допускаються.
У разі недопущення спортсменів збірної команди територіальної
організації Товариства мандатною комісією до змагань з причин неякісної
підготовки документів чи зловживань щодо залучення спортсменів інших
спортивних товариств та відомств, до заступників голів територіальних
організацій Товариства будуть застосовуватися дисциплінарні міри впливу.
Дані про спортсменів та тренерів включаються до комп’ютерної системи
ФСТ «Динамо» України для підрахування рейтингу.
5. Характер заходів
Змагання особисто-командні.
6. Умови та програма проведення змагань
Чемпіонати ФСТ «Динамо» України з олімпійських видів спорту
проводяться відповідно до чинних правил змагань з видів спорту, зазначених у
даному Регламенті.
Програма Заходів включає проведення проектів НОК України:
Олімпійський урок, #01ympicLab, «DO like OLYMPIANS» тощо, перегляд
відеофільмів про Олімпійські ігри, показові уроки з видатними спортсменамидинамівцями, різноманітні конкурси і вікторини на олімпійську тематику, святкові
концерти та спортивно-видовищні дійства, направлені на популяризацію
здорового способу життя, поширення ідей олімпізму та культурне збагачення
населення.
Чемпіонат ФСТ «Динамо» України з БОРОТЬБИ ВІЛЬНОЇ
серед юнаків та дівчат 2004-2006 р. н.
20 - 22 квітня 2021 року, м. Харків
Змагання особисто-командні. У змаганнях беруть участь збірні команди
обласних та Київської міської організацій ФСТ «Динамо» України.
Змагання проводяться: з 20 по 22 квітня 2021 року р. за адресою:
м. Харків, вул. Динамівська, 3, спортивний комплекс ХОО ФСТ "Динамо"
України.
Склад команди: 12 осіб; у тому числі 10 спортсменів (юнаки, дівчата),
1 тренер, 1 суддя.
Програма проведення змагання:
20 квітня 2021 року - приїзд учасників змагань до 14.00, робота мандатної
комісії з 09.00 до 15.00. Засідання суддівської колегії та тренерів команд
проводиться о 16.00. Семінар із суддями.
Зважування та медичний огляд учасників змагань вагових категорій
о 17.00: Юнаки - 41- 45 кг, 48 кг, 51 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 71 кг.
Дівчата - 36 - 40 кг, 43 кг, 46 кг, 49 кг, 53 кг, 57 кг, 61 кг.
21 квітня 2021 року - сутички у вагових категоріях серед юнаків та
дівчат, визначення і нагородження переможців. Юнаки - 41-45 кг, 48 кг, 51 кг,
55 кг, 60 кг, 65 кг, 71 кг. Дівчата - 36-40 кг, 43 кг, 46 кг, 49 кг, 53 кг, 57 кг,
61 кг.
Зважування та медичний огляд учасників змагань вагових категорій
о 12.00: Юнаки - 80 кг, 92 кг, 110 кг. Дівчата - 65 кг, 69 кг, 73 кг.
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квітня 2021 року - сутички у вагових категоріях серед юнаків та
дівчат, визначення і нагородження переможців. Юнаки - 80 кг, 92 кг, 110 кг.
Дівчата - 65 кг, 69 кг, 73 кг.
Жеребкування учасників змагань вагових категорій проводиться після
зважування.
Змагання проводяться згідно з діючими правилами з виду спорту.
До змагань допускаються лише спортсмени 2004-2006 р.н.
Дозволяється участь необмеженої кількості учасників у одній ваговій
категорії.
Чемпіонат ФСТ «Динамо» України зі СТРІЛЬБИ КУЛЬОВОЇ
з пневматичної зброї серед юнаків та дівчат 2003 р.н. та молодші
26 - 29 квітня 2021 року, м. Львів
Змагання особисто-командні. У змаганнях беруть участь збірні команди
обласних та Київської міської організацій ФСТ «Динамо» України.
Змагання проводяться: з 26 по 29 квітня 2021 р. за адресою: м. Львів,
вул. Янєва, 10, спортивний комплекс ЛОО ФСТ "Динамо" України.
Склад команди: 10 осіб, у тому числі 9 спортсменів, 1 тренер.
Програма проведення змагання: юнаки та дівчата ГП - 6, ПП - З,
міх - гвинтівка, міх - пістолет.
26 квітня 2021 року - приїзд учасників змагань до 15.00, робота мандатної
комісії з 09.00 до 16.00. Засідання суддівської колегії та тренерів команд,
жеребкування проводиться о 17.00. Семінар із суддями.
27 квітня 2021 року - кваліфікація, командний старт у вправах ГП - 6,
ПП - 3 (юнаки, дівчата).
29 квітня 2021 року - у вправах ГП - 6, ПП - 3 (кваліфікація, особистий
старт, 12 кращих на вправі) та фінал, (нагородження відбудеться після фінальних
стартів).
29 квітня 2021 року - у вправах міх - гвинтівка, міх - пістолет (дві пари від
кожної команди), (нагородження у вправах).
У вправах ГП - 6 і ПП - 3 дозволяється брати участь необмеженій кількості
учасників. У цих вправах - переможець в особистій першості визначається окремо
серед юнаків та дівчат за найбільшої кількістю набраних очок, командна першість
визначається окремо серед юнаків та дівчат за сумою трьох результатів учасників
команди. Кількість командних трійок не обмежена.
У кожній вправі міх - гвинтівка, міх - пістолет дозволяється брати участь по
дві команди (юнак і дівчина) від збірної команди територіальної організації
Товариства. У цих вправах визначається тільки командна першість згідно з
діючими правилами змагань зі стрільби кульової.
Форма одягу для виконання вправи міх - пістолет для команди однакова
(футболки або куртки одного кольору).
До заявки додаються технічні заявки на кожну вправу.
Зброя та набої - за рахунок організацій, що відряджають.
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Чемпіонат ФСТ «Динамо» України з ДЗЮДО
серед юнаків та дівчат 2005-2007р.н.
07 - 09 вересня 2021 року, м. Очаків, Миколаївська область
Змагання особисто-командні. У змаганнях беруть участь збірні команди
обласних та Київської міської організацій ФСТ «Динамо» України.
Змагання проводяться: з 07 по 09 вересня 2021 р. за адресою:
Миколаївська область, м. Очаків, вул Курортна, 27 а, спортивно-оздоровча база
МОО ФСТ "Динамо" України.
Склад команди: 12 осіб, у тому числі 10 спортсменів (юнаки, дівчата),
1 тренер, 1 суддя.
Програма проведення змагання:
07 вересня 2021 року - приїзд учасників змагань до 14.00, робота
мандатної комісії з 09.00 до 15.00.
Зважування учасників змагань та жеребкування у вагових категоріях до
17.00: Юнаки: 42 кг, 46 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг. Дівчата: 44 кг,
48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг о 17.00.
Засідання суддівської колегії та тренерів команд проводиться о 18.00.
Семінар із суддями.
08 вересня 2021 року - сутички у вагових категоріях серед юнаків та
дівчат, визначення і нагородження переможців. Юнаки: 42 кг, 46 кг, 50 кг,
55 кг, 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг. Дівчата: 44 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг.
Зважування учасників змагань та жеребкування у вагових категоріях
о 12.00: Юнаки: 90 кг, +90 кг. Дівчата: 70 кг, +70 кг.
09 вересня 2021 року - сутички у вагових категоріях серед юнаків та
дівчат, визначення і нагородження переможців. Юнаки: 90 кг, +90 кг.
Дівчата: 70 кг, +70 кг.
Тривалість сутички - 4 хв.
Змагання проводяться згідно з діючими правилами з виду спорту.
Спортсмени обоє ’язково повинні мати біле та синє кімоно.
Дозволяється участь необмеженої кількості учасників у одній ваговій
категорії.
До змагань допускаються лише спортсмени 2005-2007 років народження.
Чемпіонат ФСТ «Динамо» України з БОКСУ
серед юнаків 2007-2008 р.н.
05 - 09 жовтня 2021 року, м. Харків
Змагання особисто-командні. У змаганнях беруть участь збірні команди
обласних та Київської міської організацій ФСТ «Динамо» України.
Змагання проводяться: з 05 по 09 жовтня 2021 року за адресою:
м. Харків, вул. Динамівська, 3, спортивний комплекс ХОО ФСТ "Динамо"
України.
Склад команди: 10 осіб, у тому числі 8 спортсменів, 1 тренер, 1 суддя.
Програма проведення змагання:
05 жовтня 2021 року - приїзд учасників змагань до 14.00, робота
мандатної комісії: з 09.00 до 14.00. Зважування учасників змагань
з 16.00. Засідання суддівської колегії та тренерів команд проводиться о 18.00.
Семінар із суддями.
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05 - 09 жовтня 2021 року - поєдинки у вагових категоріях серед
юнаків, визначення і нагородження переможців. Юнаки - 42 кг; 44 кг; 46 кг;
48 кг; 50 кг; 52 кг; 54 кг; 57 кг; 60 кг; 63 кг; 66 кг; 70 кг; 75 кг; 80 кг, 90 кг.
Форма поєдинку: 3 раунди по 1,5 хвилини.
Дозволяється участь не більше 2-х спортсменів у одній ваговій
категорії.
До змагань допускаються лише спортсмени 2007-2008 р.н.
У день проведення фінальних поєдинків проводиться додаткове
зважування учасників змагань (боксерів).
Змагання проводяться згідно з правилами АІБА.
7. Безпека та підготовка місце проведення заходів
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 культурновидовищних заходів» підготовка спортивних споруд покладається на
територіальні організації Товариства, на спортивних базах яких проводяться
змагання.
Власник спортивної споруди не пізніш, як за 4 години до початку змагань
зобов’язаний подати до робочої комісії акт про її готовність до проведення
змагань.
Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стали причиною
виникнення надзвичайних обставин під час проведення змагань, тягне за собою
відповідальність згідно з чинним законодавством України.
Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України «Про встановлення
карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби Covid-19 спричиненої короновірусом SARS-Cov-2», а
також за згодою структурних підрозділів з фізичної культури та спорту обласних,
міських держадміністрацій про проведення заходу.
З метою запобігання поширення короновірусної інфекції Covid-19
реєстрація учасників змагань в місці збору учасників змагань (Call Room)
обов’язково в засобах індивідуального захисту (респіратори чи захисні маски).
8. Умови визначення першості та нагородження
переможців та призерів
У змаганнях визначається:
особиста першість у кожному номері (кожній ваговій категорії)
програми;
командна першість з кожного виду спорту серед команд обласних та
Київської міської організацій ФСТ «Динамо» України без розподілу на групи.
Для визначення переможців у командній першості з видів спорту
спортсменам нараховуються очки за здобуті особисті місця у кожному номері
(кожній ваговій категорії) програми змагань, переможець визначається за більшою
сумою очок.
Очки нараховуються спортсменам, які посіли з 1 - 8 місця в особистих,
командних (групових) номерах програми змагань згідно з додатком 3 наказу
Міністерства молоді та спорту України від 09.07.2020 р. № 530 «Про затвердження
Положення про рейтинг з олімпійських та неолімпійських видів спорту в Україні»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.08.2020 р. за № 785/35068
б

(нарахування очок за виступи спортсменів на всеукраїнських та міжнародних
змаганнях з олімпійських видів спорту).
За 1 місце - 75 очок; 2 - 60; 3 - 50; 4 - 20; 5 - 18; 6 - 15, 7 - 13, 8 - 10.
У разі однакової кількості очок у двох і більше команд при визначенні
командної першості з виду спорту, перевага надається команді, яка має більше
I, II і далі особистих місць. У змаганнях з дзюдо, боксу та боротьби вільної
перевага надається команді за кращим результатом у ваговій категорії, у якій
брала участь найбільша кількість учасників.
У разі неможливості визначення переможців у командній першості згідно з
вимогами даного Регламенту переможці визначаються відповідно до діючих
Правил з виду спорту.
Спортсмени, які посіли І-ІІІ місця на чемпіонатах ФСТ «Динамо» України
з олімпійських видів спорту нагороджуються дипломами відповідних ступенів,
медалями, цінними подарунками, вимпелами. Команди, які посіли І-ІІІ місця у
командному заліку з видів спорту, нагороджуються дипломами відповідних
ступенів, кубками, вимпелами.
Форма одягу для нагородження чемпіонів та призерів змагань зі стрільби
кульової, боксу, боротьби вільної - спортивна, з дзюдо - біле кімоно.
9. Умови фінансування заходів та матеріального
забезпечення учасників змагань
Витрати, які пов’язані з підготовкою та проведенням змагань (розміщення,
харчування спортсменів та тренерів, суддів під час 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,
оренду/експлуатацію спортивного обладнання та інвентарю довгострокового
використання, інші витрати, обумовлені специфікою проведення конкретного
спортивного заходу та включення яких обгрунтовано відповідними регламентними
документами) в межах коштів передбачених для проведення спортивного заходу,
забезпечення екіпіровкою учасників змагань (за наявності фінансових
можливостей) здійснюються за рахунок Фізкультурно-спортивного товариства
«Динамо» України.
Витрати на відрядження головних суддів, головних секретарів змагань
(проїзд, добові в дорозі, харчування та проживання в готелі під час проведення
змагань) здійснюються за рахунок Фізкультурно-спортивного товариства
«Динамо» України.
Витрати для нагородження переможців і призерів змагань здійснюються за
рахунок Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України та в межах
коштів допомоги, яка надається Національним олімпійським комітетом України
для ФСТ «Динамо» України на 2021 рік.
Витрати на відрядження спортсменів, тренерів, суддів (проїзд, добові в
дорозі, збереження зарплати) здійснюються за рахунок територіальної організації
ФСТ «Динамо» України» що відряджає.
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10. Строки і порядок подання заявок на участь у заході
Попередня заявка на участь у змаганнях подається за 2 місяці до початку
змагань за адресою: вул. Інститутська, 29/3, ФСТ «Динамо» України, м. Київ,
01021,
тел./факс
253-93-50
(відділ
олімпійських
видів
спорту;
e-mail: spori@dynamo.ua.
Іменні заявки, завірені лікарем і печаткою медичного закладу
(згідно з наказом Міністерства молоді та спорту України і Міністерства охорони здоров’я
України від 15.07.2020 р. № 603/1608, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31.07.2020 р. за № 731/35014 «Про медичне забезпечення проведення фізкультурнооздоровчих та спортивних заходів» та затвердженні керівником територіальної
організації Товариства, подаються у 2-х примірниках до мандатної комісії в день
прибуття команди на змагання. Форма заявки додається (додаток 1-4).
Попередні заявки учасників заходу подається до територіальної організації
Товариства, яка проводить захід, а також до ФСТ «Динамо» України за адресою:
м. Київ, 01021, вул. Інститутська, 29/3, тел./факс: 253-93-50 (відділ олімпійських
видів спорту, e-mail: sport@dynamo.ua) не пізніше ніж за 5 днів до початку
чемпіонатів (додаток 5).
Допуск спортсменів та команд до участі у змаганнях оформлюється
протоколом мандатної комісії.
До мандатної комісії подаються наступні документи:
- поіменні заявки у 2-х примірниках, завірені лікарем і печаткою медичного
закладу, затверджені керівниками територіальної організації Товариства;
- копія наказу або витяг з наказу територіальної організації Товариства про
відрядження збірної команди для участі у заході з поіменним списком учасників
змагань (завіреного печаткою);
- свідоцтво про народження, ID картка або паспорт;
- довідка з будинкоуправління або загальноосвітнього навчального закладу
відповідного типу з фотокарткою (учнівський квиток), що засвідчує особу, рік
народження та місце проживання;
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (обов’язково);
- членський квиток ФСТ «Динамо» України;
- страховий поліс на учасників змагань (на кожного спортсмена окремо або
на збірну команду за списком) від нещасних випадків під час проведення змагань
відповідно до встановлених вимог;
Тренер команди несе всю повноту відповідальності за достовірність та
справжність наданих до мандатної комісії документів, за дотримання дисципліни
спортсменами територіальної організації під час проведення змагань.
Відповідальність за страхування учасників чемпіонату несуть організації, що
відряджають команди для участі у спортивних заходах.
Недотримання вимог щодо учасників змагань, а також до оформлення
документів або відсутність будь-якого з них, що зазначені у відповідних пунктах
Регламенту, позбавляє спортсмена або команду права на участь у змаганнях.
*Примітки: У заявці обов’язково необхідно вказати належність
спортсмена до спортивної школи, клубу, секції, прізвище, ім’я, по батькові
особистого тренера та першого тренера. Відповідальність за проходження
медичного огляду учасниками змагань несуть організації, що відряджають.
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11. Висвітлення у ЗМІ
ФСТ «Динамо» та НОК України розповсюджують інформацію про
результати проведення Заходу на своїх офіційних сайтах.
12.3аключні положення
Організатори мають право вносити зміни та доповнення до цього
Регламенту не пізніше одного місяця до проведення Заходу.
Організатор заходу зобов’язаний забезпечити розміщення символіки НОК
України (банери, плакати тощо) в місцях проведення заходу.
Після проведення заходу Оргкомітет зобов'язаний у десятиденний термін
надати описовий звіт та відповідні матеріали Національному олімпійському
комітету України.
У випадку внесення до Регламенту будь-яких можливих змін чи доповнень,
відповідна інформація своєчасно надаватиметься територіальним організаціям, які
братимуть участь у змаганнях.

Начальник відділу олімпійських видів спорту
ФСТ «Динамо» України
^"7
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В.А. Губарев

Додаток 1

ЗРАЗОК

БОРОТЬБА ВІЛЬНА
Іменна заявка

Команди_____________________ територіальної організації ФСТ «Динамо» України для участі у чемпіонаті
Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України з боротьби вільної
серед юнаків та дівчат 2004 - 2006 р.н..
20 - 22 квітня 2021 року
м. Харків
№
п/п

1.

Прізвище, ім’я
спортсмена

Іванов Іван

дюсш,

Дата народження

Спортивний
розряд

секція, УОР,
ШВСМ, УФК

Вагова категорія

02.05.05

І

ДЮСШ

54 КГ

Прізвище, ім’я
тренера

Ідентифікаційний
код

Дата,
підпис лікаря,
печатка лікувального
закладу

Ніколаєв Є.П.

До змагань допущено ________________________________________________ осіб.
(прописом)

Лікар
М.П. Дата

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Суддя

Тренер команди
(підпис)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Перший заступник, заступник голови
територіальної організації
М.П. Дата____________

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Додаток 2

ЗРАЗОК

СТРІЛЬБА КУЛЬОВА
Іменна заявка

Команди_____________________ територіальної організації ФСТ «Динамо» України для участі у чемпіонаті
Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України зі стрільби кульової з пневматичної зброї
серед юнаків та дівчат 2003 р.н. та молодші
26 - 29 квітня 2021 року
м. Львів
№
п/п

1.

Прізвище, ім’я
спортсмена

Дата народження

Спортивний
розряд

ДЮСШ,
секція, УОР,
ШВСМ, УФК

02.05.03

І

ДЮСШ

Іванов Іван

Вид програми

ПП-2

Прізвище, ім’я
тренера

Дата,
Ідентифікаційний
підпис лікаря,
код
печатка лікувального
закладу

Ніколаєв Є.П.

До змагань допущено

осіб.
(прописом)

Лікар
М.П. Дата
Тренер команди

(прізвище, ініціали)

(підпис)

_______
(підпис)

_________________
(прізвище, ініціали)

Перший заступник, заступник голови
територіальної організації
М.П. Дата___________ _

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Додаток З

дзюдо

ЗРАЗОК

Іменна заявка
Команди_____________________ територіальної організації ФСТ «Динамо» України для участі у чемпіонаті
Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України з дзюдо
серед юнаків та дівчат 2005 - 2007 р.н.
07 - 09 вересня 2021 року
м. Очаків
Вагова
категорія

55 КГ.

Прізвище, ім’я
спортсмена

Спортивний
Дата народження
розряд

Іванов Іван

02.05.06

дюсш,
Кю, дан

секція, УОР,
ШВСМ, УФК

І

ДЮСШ

Прізвище, ім’я
тренера

Дата,
Ідентифікаційний
підпис лікаря,
код
печатка лікувального
закладу

Ніколаєв Є.П.

з

До змагань допущено

осіб.
(прописом)

Лікар
М.П. Дата

(підпис)

Тренер команди

(прізвище, ініціали)

Суддя
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Перший заступник, заступник голови
територіальної організації

__________

М . П . д ата

(підпис)
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(прізвище, ініціали)

________________
(прізвище, ініціали)

Додаток 4

ЗРАЗОК

БОКС
Іменна заявка

Команди_____________________ територіальної організації ФСТ «Динамо» України для участі у чемпіонаті
Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України з боксу серед юнаків 2007-2008 р.н.
05 - 09 жовтня 2021 року
№

Прізвище, ім’я
спортсмена

п/п

•1.

Іванов Іван

м. Харків
дюсш,

Дата народження

Спортивний
розряд

секція, УОР,
ШВСМ, УФК

Вагова категорія

02.05.07

І

ДЮСШ

44 КГ

Дата,
Ідентифікацій
підпис лікаря,
ний код
печатка лікувального закладу

Прізвище, ім’я
тренера

Ніколаєв Є.П.

Усі боксери пройшли належну підготовку, відповідають зазначеним ваговим категоріям і готові до змагань.
Боксери у кількості _____________________ осіб пройшли медичний огляд у повному обсязі медичної карти (ф. 062-061-У)
(прописом)

Отримані висновки невропатолога, окуліста, отоларинголога. Терапевтом зроблена функціональна проба.
Боксери відповідають зазначеним ваговим категоріям.
Лікар

•

Л « 1-І

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Суддя

Тренер команди
(підпис)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Перший заступник, заступник голови
територіальної організації
М.П. Дата____________

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Додаток 5

ПОПЕРЕДНЯ

ЗАЯВКА

на участь у змаганнях__________________________________
(назва змагань з виду спорту)

команди_______________________________________________
(назва територіальної організації Товариства)

№
з/п

Кількість учасників, у т.ч.
спортсменів (юн./дів.)
тренерів

Назва виду спорту

У сього___________ учасників.

Тренер команди

_____________________________
(прізвище, ініціали)

Перший заступник, заступник голови
територіальної організації Товариства
(підпис)

___ ___________ 2021 року

(прізвище, ініціали)

