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РЕГЛАМЕНТ
проведення чемпіонатів Фізкультурно-спортивного товариства “Динамо
України з неолімпійських видів спорту за програмою комплексних
змагань “Динаміада-2021” серед збірних команд закладів вищої освіти,
що належать до сфери управління МВС, Національної гвардії України
та інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких
спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України
через Міністра внутрішніх справ України

1. Цілі і завдання заходів
Чемпіонати ФСТ “Динамо” України з неолімпійських видів спорту за
програмою комплексних змагань “Динаміада-2021” серед збірних команд
закладів вищої освіти, що належать до сфери управління МВС, Національної
гвардії України та інших центральних органів виконавчої влади, діяльність
яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через
Міністра внутрішніх справ України (далі - заклади вищої освіти МВС)
проводяться з метою:
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- підвищення рівня спортивної майстерності, фізичної загартованості
та зміцнення здоров'я членів ФСТ “Динамо” України;
- масового залучення курсантів закладів вищої освіти МВС до
регулярних занять фізичною культурою і спортом, а також сприяння
підвищенню рівня їх фізичної підготовки;
пропаганди і популяризації фізичної культури та розвитку
неолімпійських видів спорту;
- активізації роботи спортивних секцій у колективах фізичної культури
ФСТ “Динамо” України.
2. Місце і строки проведення заходів
Чемпіонати ФСТ “Динамо” України з неолімпійських видів спорту за
програмою комплексних змагань “Динаміада-2021” серед збірних команд
закладів вищої освіти МВС проводяться:
- 1 4 -1 6 квітня 2021 року м. Львів - гирьовий спорт;
- 04 - 06 травня 2021 року м. Харків - боротьба самбо;
- 02 - 04 червня 2021 року м. Львів - поліатлон;
- 12 -1 3 жовтня 2021 року м. Одеса - легка атлетика (крос).
3. Організація та керівництво проведенням заходів
3.1. Чемпіонати ФСТ “Динамо” України з неолімпійських видів спорту за
програмою комплексних змагань “Динаміада-2021” серед збірних команд
закладів вищої освіти МВС проводяться за етапами:
I етап - змагання у закладах вищої освіти МВС з неолімпійських видів
спорту серед курсантів відповідно до Календарних планів та Регламентів
проведення змагань зазначених закладів;
II етап - чемпіонати ФСТ “Динамо” України з неолімпійських видів
спорту серед збірних команд закладів вищої освіти МВС.
3.2. Керівництво організацією та проведенням змагань І етапу
здійснюють заклади вищої освіти МВС відповідно до власних Регламентів
проведення змагань.
3.3. Загальне керівництво організацією та проведенням чемпіонатів ФСТ
“Динамо” України з неолімпійських видів спорту за програмою комплексних
змагань “Динаміада-2021” серед збірних команд закладів вищої освіти МВС
здійснює апарат управління ФСТ “Динамо” України, відділ професійної
підготовки управління професійної освіти та науки Департаменту персоналу
МВС, а також територіальні організації Товариства, а саме:
- з гирьового спорту - апарат управління ФСТ “Динамо” України та
Львівська обласна організація ФСТ “Динамо” України;
- з боротьби самбо - апарат управління ФСТ “Динамо” України та
Харківська обласна організація ФСТ “Динамо” України;
- з поліатлону - апарат управління ФСТ “Динамо” України та Львівська
обласна організація ФСТ “Динамо” України;
- з легкої атлетики (кросу) - апарат управління ФСТ “Динамо” України
та Одеська обласна організація ФСТ “Динамо” України.
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3.4. Проведення змагань II етапу покладається на головні суддівські
колегії, склад яких, за погодженням з федераціями з видів спорту,
затверджується апаратом управління ФСТ “Динамо” України.
Для участі в роботі мандатних комісій чемпіонатів ФСТ “Динамо”
України з неолімпійських видів спорту, а також здійснення організаційнокоординаційних функцій під час проведення змагань, від МВС може
призначатися технічний делегат.
3.5. Безпосередню роботу з організації, підготовки і проведення
чемпіонатів Товариства з окремих видів спорту на місцях здійснюють
територіальні організації ФСТ “Динамо” України, визначені даним
Регламентом, які:
- готують місця проведення змагань (спортивні зали, тир, плавальний
басейн, інше обладнання та оргтехніку, передбачені правилами змагань з видів
спорту), забезпечують виготовлення поліграфічної продукції та оформлення
спортивних споруд (приміщень), де проводяться заходи, рекламними
банерами, афішами тощо з логотипами Товариства, а також забезпечують
роботу автотранспорту;
- розробляють програму проведення змагань та сценарій церемонії їх
урочистого відкриття і закриття, а також складають програму культурних
заходів для учасників змагань;
- створюють необхідні умови для якісної роботи суддівської колегії та
проведення змагань на належному організаційному рівні;
- забезпечують висвітлення перебігу та результатів змагань у місцевих
засобах масової інформації;
- складають звітну документацію щодо підготовки та проведення
спортивного заходу.
4. Учасники заходів та вимоги до них
4.1. У комплексних змаганнях за програмою “Динаміада-2021” з
неолімпійських видів спорту беруть участь збірні команди Національної
академії внутрішніх справ, Харківського національного університету
внутрішніх справ, Дніпропетровського державного університету внутрішніх
справ, Одеського державного університету внутрішніх справ, Львівського
державного університету внутрішніх справ, Луганського державного
університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, Донецького юридичного
інституту МВС України, Національної академії Національної гвардії України,
Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана
Хмельницького, Національного університету цивільного захисту України,
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Черкаського
інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного
університету цивільного захисту України.
4.2. До участі в чемпіонатах ФСТ “Динамо” України з неолімпійських
видів спорту допускаються" громадяни України - члени* Фізкультурноспортивного товариства “Динамо” України, з числа курсантів закладів вищої
освіти МВС не молодші 17-річного віку, які допущені лікарем за станом
здоров’я.
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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.
4.3.
Форма одягу для учасників змагань на церемонії відкриття та
закриття - спортивна, єдиного зразка з символікою закладу вищої освіти МВС,
а для участі в змаганнях - згідно з вимогами правил змагань з видів спорту,
зазначених у цьому Регламенті.
5. Характер заходів
Змагання особисто-командні.
6. Умови та програма проведення змагань
Чемпіонати ФСТ “Динамо” України з неолімпійських видів спорту за
програмою комплексних змагань “Динаміада-2021” серед збірних команд
закладів вищої освіти МВС проводяться відповідно до чинних правил змагань з
видів спорту, зазначених у цьому Регламенті.
6.1. Чемпіонат ФСТ “Динамо” України з гирьового спорту
Склад команди: 8 осіб, у тому числі 7 спортсменів та 1 тренер.
Змагання проводяться з гирями вагою 24 кг за програмою класичного
двоборства (поштовх двох гирь від грудей двома руками та ривок гирі
почергово однією і другою рукою). На виконання кожної вправи двоборства
учасникові надається 10 хвилин. Змагання проводяться у вагових категоріях:
до 63 кг, до 68 кг, до 73 кг, до 78 кг, до 85 кг, до 95 кг, понад 95 кг.
Командам дозволяється виставляти двох спортсменів лише в одній
ваговій категорії.
Програма змагань:
1й день - приїзд учасників, проходження мандатної комісії з 09.00 до
15.00, зважування спортсменів (триває 1 годину), нарада з тренерами команд,
семінар суддів;
2й день - змагання у вагових категоріях до 63 кг, до 68 кг, до 73 кг,
до 78 кг, до 85 кг, відкриття чемпіонату;
3й день - змагання у вагових категоріях до 95 кг, понад 95 кг,
підрахунок та оголошення результатів змагань, нагородження переможців і
призерів, закриття чемпіонату, від’їзд учасників.
Особиста першість у кожній ваговій категорії визначається за
найбільшою сумою очок у двоборстві. Учасник, який отримав нульову оцінку у
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вправі з поштовху двох гирь, до виконання другої вправи (ривок гирі)
не допускається.
У разі однакової суми очок у двох та більше учасників перевага
віддається:
- учаснику, який має меншу власну вагу до виступу;
- учаснику, який має меншу власну вагу після виступу;
- учаснику, який виступав першим за жеребкуванням.
Командна першість визначається за найменшою сумою зайнятих
особистих місць учасників команди у всіх вагових категоріях, а при однаковій
сумі командних місць - за більшою кількістю I, II і т. д. особистих місць. Далі за кращим результатом у ваговій категорії, в якій брала участь найбільша
кількість учасників змагань.
У випадку участі команди у неповному складі, їй зараховується за
кожного не виступаючого спортсмена останнє особисте місце у ваговій
категорії, у якій брала участь найбільша кількість учасників та нараховується
два штрафні очка.
6.2. Чемпіонат ФСТ “Динамо” України з боротьби самбо
Склад команди: 9 осіб, з яких 8 спортсменів та 1 тренер.
Змагання проводяться відповідно до чинних Правил змагань з
розподілом спортсменів на групи, з вибуттям і втішанням від фіналістів у
вагових категоріях: до 58 кг, до 64 кг, до 71 кг, до 79 кг, до 88 кг, до 98 кг та
понад 98 кг.
Командам дозволяється виставляти двох спортсменів не більш ніж у двох
вагових категоріях. Зважування спортсменів проводиться напередодні змагань.
Жеребкування спортсменів здійснюється “сліпим” жеребом після зважування.
Спортсмени однієї команди, які при зважуванні потрапили в одну вагову
категорію, розподіляються в різні групи.
Учасники чемпіонату виступають у формі (куртка, труси і пояс)
червоного або синього кольору, яка сертифікована Національною Федерацією
Самбо України.
Програма змагань:
1й день - приїзд учасників, проходження мандатної комісії з 09.00 до
15.00, зважування спортсменів, які виступають у вагових категоріях до 58 кг,
до 64 кг, до 71 кг, до 79 кг, до 88 кг, нарада з тренерами команд, семінар
суддів;
2й день - відкриття чемпіонату, змагання у вагових категоріях до 58 кг,
до 64 кг, до 71 кг, до 79 кг, до 88 кг, зважування спортсменів, які виступають у
вагових категоріях, до 98 кг та понад 98 кг;
3й день - змагання у вагових категоріях до 98 кг та понад 98 кг,
підрахунок та оголошення результатів змагань, нагородження переможців і
призерів, закриття neMnioHaTyj від’їзд учасників.
Особиста першість визначається згідно з чинними Правилами змагань з
боротьби самбо.
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Командна
першість визначається за найменшою сумою
зайнятих учасниками команди особистих місць у всіх вагових категоріях, а при
однаковій сумі командних місць - за більшою кількістю I, II і т.д. особистих
місць. Далі - за кращим результатом у ваговій категорії, в якій брала участь
найбільша кількість учасників змагань.
У випадку участі команди в змаганнях неповним складом, їй
зараховується за кожного не виступаючого спортсмена останнє особисте місце
у ваговій категорії, в якій брала участь найбільша кількість учасників та
нараховується два штрафні очка. Така ж норма застосовується до команди в
разі неявки її спортсмена на килим для проведення першого за жеребом
поєдинку.
6.3. Чемпіонат ФСТ “Динамо” України з поліатлону
Склад команди 5 осіб, з них 4 спортсмени (3 чоловіки та 1 жінка),
1 тренер.
Вікові групи:
- чоловіки: 17-29 років (3 спортсмени);

- жінки: 17-29 років (1 спортсменка).
Вік учасників визначається на день проведення засідання мандатної
комісії.
Учасники чемпіонату прибувають на змагання зі своїми пістолетами,
набоями та відповідним оснащенням до них.
Змагання проводяться за програмою чотириборства з наступних вправ:
- стрільба з пневматичного пістолету калібру 4.5 мм - вправа ПП-1,
плавання на дистанцію 100 м, біг на дистанцію 100 м та на дистанцію 1000 м
серед жінок;
- стрільба з пневматичного пістолету калібру 4.5 мм - вправа ПП-1,
плавання на дистанцію 100 м, біг на дистанцію 100 м та на дистанцію 3000 м
серед чоловіків.
Програма змагань:
1й день - приїзд учасників, проходження мандатної комісії з 09.00 до
15.00, нарада з тренерами команд, відкриття чемпіонату, семінар суддів;
2й день - стрільба з пневматичного пістолету калібру 4.5 мм - вправа
ПП-1 для чоловіків і жінок (мішень № 9, дистанція 10 м, залікових пострілів Ю);

- плавання на дистанцію 100 м (чоловіки і жінки);
3- й день - біг на дистанції 100 м (чоловіки і жінки);
- біг на дистанцію 1000 м (жінки) і на дистанцію 3000 м (чоловіки),
підрахунок та оголошення результатів змагань, нагородження переможців і
призерів, закриття чемпіонату, від'їзд учасників.
Особиста першість у кожній віковій групі визначається за найбільшою
сумою очок, нарахованих учасникам згідно з таблицею нарахування очок у
вправах з поліатлону, відповідно до чинних Правил змагань. У разі однакової
кількості набраних очок у двох та більше учасників, перевага віддається
учаснику, який має кращий результат з бігу на витривалість.
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Командні місця визначаються за найбільшою сумою набраних очок
усіма учасниками команди, а при однаковій сумі - за більшою кількістю I, II і
т. д. особистих місць. Далі - за кращим результатом учасників серед жінок.
6.4. Чемпіонат ФСТ “Динамо” України з легкої атлетики (кросу)
Склад команди: 7 осіб, у тому числі 6 спортсменів (5 чоловіків та
1 жінка), 1 тренер.
Змагання проводяться на дистанціях: 1000 м - 3 спортсмени (2 чоловіка
та 1 жінка), 3000 м - 2 чол., 5000 м - 1 чол. Кожний учасник змагається лише
на одній дистанції.
Спортивна форма учасників змагань (майка) повинна мати однаковий
колір на грудях та спині. Кожен учасник повинен мати два стартових номера,
що відповідають його стартовому номеру в заявці команди (номера видаються
територіальною організацією Товариства, яка проводить змагання).
Програма змагань:
1й день - приїзд учасників, проходження мандатної комісії з 09.00 до
15.00, нарада з тренерами команд, відкриття чемпіонату, семінар суддів;
2й день - крос на дистанцію 1000 м (чоловіки, жінки) та на дистанції
3000 м, 5000 м, підрахунок та оголошення результатів змагань, нагородження
переможців і призерів, закриття чемпіонату, від’їзд учасників.
Особиста першість на кожній дистанції визначається за кращим
результатом. Командна першість визначається за найменшою сумою місць, які
посіли учасники команди на всіх дистанціях. При однаковій сумі місць - за
більшою кількістю I, II і т. д. особистих місць. Далі - за кращим результатом на
дистанції 5000 м.
У разі неучасті учасника у змаганнях на будь-якій дистанції, команді
зараховується останнє особисте місце на дистанції, в якій брала участь
найбільша кількість учасників та нараховується два штрафні очка.
7. Безпека та підготовка місць проведення заходів
Підготовка місць проведення змагань здійснюється 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 культурно-видовищних заходів”.
8.
Умови визначення першості
та нагородження переможців і призерів
8.1. Підведення підсумків спортивних змагань І етапу здійснюють
заклади вищої освіти МВС відповідно до власних Регламентів проведення
змагань.
8.2. Загальнокомандні місця за підсумками II етапу комплексних змагань
за програмою “Динаміада -2 0 2 1 ” визначаються за меншою сумою місць, які
посіли збірні команди закладів вищої освіти МВС у чемпіонатах ФСТ
“Динамо” України з усіх видів спорту програми, зазначених у цьому
Регламенті.
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8.3. У випадку, якщо збірні команди закладів вищої освіти МВС не
брали участь у будь-якому чемпіонаті Товариства з виду спорту комплексних
змагань за програмою “Динаміада - 2021”, результати їх виступів у
загальнокомандній першості не розглядаються.
8.4. У разі однакової суми місць у двох та більше команд, перевага
віддається команді, яка має більше перших, других та наступних командних
місць у змаганнях з видів спорту програми “Динаміада - 2021”.
8.5. У випадку однакових показників за кількістю перших, других та
наступних командних місць з видів спорту, перевага віддається команді,
учасники якої мають більше перших, других та наступних особистих місць у
змаганнях з видів спорту програми “Динаміада - 2021”.
8.6. Учасники, які посіли I, II та III місця в особистій першості
чемпіонатів Товариства з видів спорту за програмою комплексних змагань
“Динаміада - 2021”, нагороджуються медалями і дипломами відповідних
ступенів Фізкультурно-спортивного товариства “Динамо” України.
8.7. Збірні команди закладів вищої освіти МВС, переможці та призери
чемпіонатів Товариства з видів спорту за програмою комплексних змагань
“Динаміада - 2021”, нагороджуються пам'ятними кубками, вимпелами і
дипломами відповідних ступенів Фізкультурно-спортивного товариства
“Динамо” України.
8.8. Збірні команди закладів вищої освіти МВС, переможці та призери
комплексних змагань “Динаміада - 2021” у загальнокомандній першості,
нагороджуються пам'ятними кубками, вимпелами і дипломами відповідних
ступенів Фізкультурно-спортивного товариства “Динамо” України.
9. Умови фінансування заходів та матеріального забезпечення
учасників змагань
9.1.
Витрати, 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, 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 обгрунтовано відповідними регламентними документами) в
межах коштів, передбачених-для проведення спортивного заходу, а також
забезпечення (за наявності фінансових можливостей) екіпіровкою учасників
змагань, здійснюються за рахунок Фізкультурно-спортивного товариства
“Динамо” України.
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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
спортсменів і тренерів, здійснюються за рахунок Фізкультурно-спортивного
товариства “Динамо” України.
9.3. Витрати на відрядження спортсменів і тренерів для участі в
змаганнях (оплату проїзду, добові в дорозі, збереження заробітної плати тощо)
здійснюються за рахунок закладів вищої освіти МВС, що відряджають.
9.4. Витрати на відрядження технічного делегата змагань (оплату
проїзду, добові в дорозі, збереження заробітної плати, харчування і
проживання в готелі під час проведення змагань тощо) здійснюються за
рахунок МВС.
10. Строки і порядок подання заявок на участь у заходах
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 дніє 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
територіальної організації Товариства, яка проводить дані змагання.
10.2. Заявочні листи (додаток 1), завірені лікарем і печаткою медичного
закладу (підпис і печатка лікаря обов’язково навпроти кожного прізвища
спортсмена) та затвердженні керівником або уповноваженою особою
відповідного закладу вищої освіти МВС з підписом і печаткою, подаються у
2-х примірниках до мандатної комісії в день прибуття команди на змагання.
10.3. До мандатної комісії подаються наступні документи:
- заявочні листи, завірені лікарем і печаткою медичного закладу,
затверджені керівниками або уповноваженими особами відповідних закладів
вищої освіти МВС з підписом і печаткою;
- паспорт громадянина України;
- службове посвідчення закладу вищої освіти МВС відповідного зразка, а
також витяг з наказу про зарахування на посаду до даного ЗВО, завірену
керівником або уповноваженими особами та печаткою закладу;
- 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;
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
- копію наказу про відрядження зі списком збірної команди закладу
вищої освіти МВС з виду спорту або посвідчення про відрядження (для
поселення в готелі);
- рапорт про проведення інструктажу з членами збірної команди з
поліатлону щодо дотримання ними заходів безпеки під час виконання
стрілецьких вправ та плавання.
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10.4. Кожна команда проходить мандатну комісію з обов'язковою
присутністю всіх її спортсменів та тренера.
10.5. Тренер команди несе персональну відповідальність за достовірність
наданих до мандатної комісії документів, а також за дотриманням
спортсменами команди дисципліни і спортивної етики.
10.6. Недотримання вимог щодо учасників змагань, а також до
оформлення документів або відсутність будь-якого з них, що зазначені у
відповідних пунктах даного Регламенту, позбавляє спортсмена або команду
права на участь у змаганнях.
10.7. Допуск спортсменів та команд до участі в змаганнях оформлюється
протоколом мандатної комісії.

Начальник відділу
неолімпійських видів спорту
ФСТ “Динамо” України

Начальник відділу професійної
підготовки управління професійної
освіти та науки Департаменту

Е.М. Кісілюк

Додаток 1
до Регламенту проведення чемпіонатів
ФСТ “Динамо” України (п.п. 10.1., 10.2. розділу 10.)

ЗАТВЕРДЖУЮ
.2021 року

М.П.
ЗАЯВОЧНИЙ

ЛИСТ

збірної команди___________________________________________________________________________________
/ повна назва команди закладу вищої освіти МВС/

на учадть у чемпіонаті ФСТ “Динамо” України з _______________________ за програмою комплексних змагань “Динаміада-2021”
/назва виду спорту/

серед збірних команд закладів вищої освіти, що належать до сфери управління МВС, Національної гвардії України
та інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України
через Міністра внутрішніх справ України _______________________________________
/місце і дата проведення

№
з/п

Прізвище, ім'я, по
батькові особи —
учасника заходу

Число,
Спорти в
місяць,
на
рік
кваліфіка
народжен
ція
ня

Посада,
військове
або
спеціальне
звання

Територіальна Дистанція,
організація
вікова група,
вагова
ФСТ “Динамо”
категорія
України

Лікар____________

До участі в змаганнях допущено _________________осіб.

Дата, підпис
та печатка
лікаря
( о б о в ’я з к о в о )

(П.І.Б.)

/підпис лікаря та печатка медичного закладу (установи)/

/прописом/

Тренер команди

П.І.Б.
тренера(ів)

Страховий поліс,
найменування страх,
компанії (серія, номер,
термін дії,
реєстраційний номер)

(П.І.Б., підпис)

