
Громадська організація 
«Київська міська організація Фізкультурно- 
спортивного товариства «Динамо» України

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення фізкультурно - спортивних заходів 
ГО «КМО ФСТ «Динамо» України» у 2021 році

Київ-2021



Чемпіонати КМО ФСТ «Динамо» України, з олімпійських та 
неолімпійських видів спорту серед колективів фізичної культури 

(далі КФК) правоохоронних органів, рятувальних та інших 
спеціальних служб м. Києва за програмою комплексних змагань

«ДИНАМІАДА - 2021»

1. Цілі і завдання

Чемпіонати ГО «КМО ФСТ «Динамо» України» з олімпійських та неолімпійських видів 
спорту серед членів КФК правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб 
м. Києва за програмою комплексних змагань «Динаміада -  2021», проводяться з метою:

• підвищення рівня спортивної майстерності, фізичної загартованості та зміцнення 
здоров'я працівників правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб
м. Києва - членів Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України;

• залучення членів КФК правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних 
служб м. Києва до регулярних занять фізичною культурою і спортом, пропагування фізичної 
культури та спорту;

• популяризація динамівського руху в столиці;
• активізації роботи спортивних секцій у колективах фізичної культури правоохоронних 

органів, рятувальних та інших спеціальних служб м. Києва;
• визначення кращих спортсменів КФК правоохоронних органів рятувальних та інших 

спеціальних служб м. Києва з розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту, кращих 
спортсменів.

2. Керівництво підготовкою та проведенням змагань

Загальне керівництво підготовкою і проведенням чемпіонатів організації здійснює 
ГО «КМО ФСТ «Динамо» України».

Допуск до участі у змаганнях «Динаміада -  2021» спортсменів команд КФК 
правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб м. Києва проводиться за 
звітами мандатних комісій, які формуються із представників ГО КМО ФСТ «Динамо» 
України, головних суддів чи їх заступників та медичних працівників.

Громадській організації «Київська міська організації Фізкультурно-спортивного 
товариства «Динамо» України» в разі виникнення поважних причин надається право вносити 
зміни в терміни та місця проведення змагань, а в окремих випадках переносити або відміняти 
їх, про що обов'язково письмово інформуються ради КФК правоохоронних органів, 
рятувальних та інших спеціальних служб м. Києва.

3. Вимоги до учасників змагань

До участі в чемпіонатах ГО «КМО ФСТ «Динамо» України» за програмою 
комплексних змагань «Динаміада -  2021» допускаються члени КФК правоохоронних органів, 
рятувальних та інших спеціальних служб м. Києва, які допущені лікарем за станом здоров'я.

Для допуску до змагань учасники повинні мати:
- членський квиток ФСТ «Динамо» України відповідного зразка;
- службове посвідчення, або військовий квиток (для військовослужбовців строкової 

служби);
- страховий поліс на спортсменів-учасників змагань, або на збірну команду від 

нещасних випадків під час проведення змагань;
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- дозвіл лікаря про допуск до змагань на кожного учасника окремо (командна заявка).
Форма одягу учасників змагань повинна бути єдиного зразка для команди та для 

виступів з відповідного виду спорту.
Форма одягу суддів визначається згідно з вимогами діючих правил змагань з 

відповідного виду спорту.

4. Умови, види спорту, терміни та місця проведення змагань

Комплексні змагання «Динаміада -  2021» проводяться згідно з Календарним планом 
фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів КМО ФСТ «Динамо» України на 2021 рік 
впродовж року:

«ДИНАМІАДА - 2021»

№
з/п Найменування заходів Термін

проведення Місце проведення

1. Чемпіонат КМО ФСТ «Динамо» України 
з шахів квітень Шахово-шашковий клуб 

«Авангард»

2. Чемпіонат КМО ФСТ «Динамо» України 
з перетягування канату травень Кінно-спортивна база 

«Динамо»

3. Чемпіонат КМО ФСТ «Динамо» України 
з легкоатлетичного кросу червень Парк культури та відпочинку 

«Гідропарк»

4. Чемпіонат КМО ФСТ «Динамо» України 
зі спортивного рибальства серпень Спортивно - оздоровча база 

«Динамо» с. Глібівка

5. Чемпіонат КМО ФСТ «Динамо» України 
з настільного тенісу вересень Спортивний комплекс 

«Динамо»
6. Чемпіонат КМО ФСТ «Динамо» України 

з футзалу вересень Національна академія 
внутрішніх справ

7. Чемпіонат КМО ФСТ «Динамо» України 
зі стрільби з малокаліберної зброї жовтень Тир «Динамо»

8. Чемпіонат КМО ФСТ «Динамо» України 
з практичної стрільби жовтень Тир «Динамо»

9. Чемпіонат КМО ФСТ «Динамо» України 
з плавання листопад Басейн НТУ м. Київ
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ШАХИ

Склад команди: 3 чоловіка, з яких 2 учасника (незалежно від статі), 1 представник.
Змагання проводяться за офіційними правилами Федерації шахів України. Змагання 
командні, проводяться за коловою системою. Зміни у складі команди після початку 
чемпіонату заборонені. Кожному учаснику на партію відводиться 10 хвилин.

Команда переможець визначається за найбільшою сумою очок, набраних кожним з 
учасників команди: перемога — 2 очки; нічия — 1 очко; поразка -  0 очок.

У разі однакової суми набраних очок у двох або більше команд, перевага надається 
команді, яка перемогла в особистій зустрічі між цими командами. В разі нічийного 
результату між двома командами, перевага надається результату на більш високій дошці в 
цій зустрічі. У випадку нічийного результату на всіх трьох дошках перевага надається 
команді, яка має кращі командні показники за системою «коефіцієнт Бергера».

У випадку неповного складу команда до змагань не допускається.

ПЕРЕТЯГУВАННЯ КАНАТУ

Склад команди : 10 чоловік, з яких 8 спортсменів + 1  запасний, 1 представник.
Змагання -  командні, проводяться за коловою системою, згідно Правил спортивних 

змагань з перетягування канату, що відповідають Правилам Міжнародної федерації з 
перетягування канату. Кожна зустріч складається із двох (2) пулів. Між пулами надається 
визначений головним суддею час на відпочинок, але не більше 30 секунд. Мінімальний час 
відпочинку між матчами -  шість (6) хв., починаючи з моменту залишення командою зони 
тяги та закінчуючи моментом, коли команда готова знову увійти в зону тяги.

- Команда, що виграла матч з рахунком пулів 2:0 отримує (3 бали ).
- Команда, що програла не отримує балів (0).
- Команда, що виграла один пул отримує один (1) бал.
Матчі виграються двома (2) пулами з трьох (3). Якщо команда перемогла в двох пулах 

матчу поспіль з рахунком 2:0 отримує три (3) бали. Команда, що програла отримує нуль (0) 
балів. Якщо команда виграла матч з рахунком 2:1 то вона отримує два (2) бали, а команда що 
програла одержує один (1) бал.

У разі неповного складу, команда допускається до участі у змаганнях, проте командам- 
суперникам надається переважне право прийняття рішення щодо кількісного складу участі 
своєї команди (але не більше 8 спортсменів).

У разі однакової кількості набраних очок, перевага надається за результатами особистої 
зустрічі.

Форма одягу: спортивна або камуфляж. Взуття: спортивні кеди, кросівки або взуття 
військового зразку (берці). Забороняється будь яке взуття з шипами чи з металевими 
набоями.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИЙ КРОС

Склад команди : 6 чоловік, з яких 5 спортсменів, 1 представник. Змагання на 
дистанції 1 км проводяться окремо серед чоловіків та жінок, по 3 учасника чоловічої 
статі та
1 учасниці жіночої статі від команди. На дистанції 3 км змагаються по 1 учаснику 
чоловічої статі від команди. Учаснику дозволяється брати участь у змаганнях лише в одній 
дистанції.

Змагання -  особисто-командні та проводяться згідно діючих Правил змагань Федерації 
легкої атлетики України, що відповідають Правилам Міжнародної асоціації легкоатлетичних 
федерацій та Європейської Асоціації легкої атлетики.

Особиста першість визначається за найкращим результатом учасника змагань.
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Загальнокомандна першість визначається за найбільшою сумою очок, набраних кожним 
з учасників команди, за таблицею нарахування очок до командного заліку.

Таблиця нарахування очок до командного заліку

Зайняті місця 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13+

Кількість очок 100 80 70 60 50 40 30 25 20 15 10 5 1

У випадку неучасті спортсмена команди (неповного складу команди) на будь-якій 
дистанції йому зараховується останнє особисте місце на дистанції та 0 (нуль) очок.

У разі однакової суми набраних очок, яка відповідає зайнятим учасниками особистим 
місцям, у двох або більше команд, перевага надається команді, яка має більше перших, 
других, третіх та наступник особистих місць.

СПОРТИВНЕ РИБАЛЬСТВО

Склад команди: 3 чоловіка, з яких 2 спортсмена, 1 представник.
Змагання проводяться за офіційними Правилами змагань Федерації риболовного спорту 

України з лову риби фідером, поплавцевою вудкою та спінінгом з берега.
Час початку та закінчення змагань встановлюється головною суддівською колегією з 

обставин на місці змагань та узгодженням представників команд. Після визначення місць для 
лову риби команд, шляхом жеребкування, дозволяється підготувати місце за 15 хвилин до 
початку змагань. На вправу відводиться від 4 до 6 годин.

Не дозволяється застосовувати риболовні снасті та пристрої, що суперечать Правилам 
змагань Федерації риболовного спорту України з лову риби фідером, поплавцевою вудкою та 
спінінгом з берега.

Кожному учаснику дозволяється мати необмежену кількість снастей та приманок. Лов 
риби проводиться тільки з берега на одну снасть (фідер, поплавцева вудка чи спінінг). 
Забороняється лов риби з човна.

Переможці особисто-командної першості визначаються за результатами зважування 
кількості зловленої риби. При порівнянні балів у команд перевага надається команді, яка 
виловила найбільшу кількість риби.

НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС

Склад команди: 4 учасника, з яких 2 чоловіка, 1 жінка та 1 представник.
Змагання проводяться за офіційними правилами Федерації настільного тенісу України.
Система проведення змагань -  особисті з командним заліком.
Система особистих змагань поділяється на два етапи:

1. Попередній (ігри в підгрупах);
2. Фінальний (розігруються всі місця за Олімпійською системою).

Змагання між гравцями відбуваються до двох перемог, з партіями до 11 очок, при 
2 подачах і наступному переході подачі. При рахунку 10-10 змагання відбуваються за 
правилами більше-менше, з однією подачею.

У випадку неучасті учасника на будь-якому етапі, йому зараховується останнє особисте 
місце та два штрафних очки.

Переможець командних змагань визначається за найменшою сумою місць набраних 
усіма учасниками команди.

У разі однакової суми командних місць перевага надається команді, яка має більше 
перших, других, третіх та наступних місць.
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ФУТЗАЛ

Склад команди: 11 чоловік, з яких 10 спортсменів, 1 представник.
Форма одягу: єдина спортивна форма, кеди, сороконіжки, бутси на литій підошві з 

шипами не менше 10.
Змагання проводяться згідно з міжнародними правилами з футзалу Міжнародної 

федерації футбольних асоціацій.

Не допускаються до участі спортсмени, що виступають у: 
Вищій, Першій та Екстра-лізі України з футзалу.

З метою перевірки та виявлення зазначених гравців, попередній заявочний лист 
обов’язково подається не менш ніж як  за 5 днів до початку змагань на електронну 
адресу:
kiev-dinamo@ukr.net.

Кожна зустріч проводяться у 2 тайми по 15 хвилин. Перерва між таймами - 5 хвилин. 
Тривалість гри контролює суддя-хронометрист.

Змагання проводяться за коловою системою. Якщо кількість команд учасників більше 
шести, змагання відбуваються шляхом сліпого жеребкування та поділу на підгрупи.

Переможець та призери змагань з футзалу визначаються за найбільшою кількістю 
набраних очок:

- перемога — 3 очки;
- нічия — 1 очко;
- поразка -  0 очок.

У разі однакової кількості очок у двох і більше команд перевага надається команді за 
особистими зустрічами. Далі в силу вступають наступні показники: за найбільшою кількістю 
перемог, за кращою (більшою) різницею забитих та пропущених м’ячів в іграх з усіма 
командами, за найменшою кількістю попереджень та вилучень.

За неявку команди на матч їй зараховується технічна поразка (0:3).

КУЛЬОВА СТРІЛЬБА З МАЛОКАЛІБЕРНОЇ ЗБРОЇ
(пістолет та гвинтівка)

Склад команди: 5 учасників і 1 тренер-представник.
Змагання проводяться відповідно до Правил спортивних змагань зі стрільби 

кульової Федерації стрільби України у  вправах МП-1 (малокаліберний пістолет) та МГ-1 
(малокаліберна гвинтівка).

У вправі МП-1 беруть участь 2 чоловіка та 1 жінка від команди, у  вправі МГ-1 
беруть участь 2 учасника (1 чоловік та 1 жінка). Дозволяється виступ одного й того ж 
спортсмена в кожній з вправ.

Учасники змагань виконують вправу МП-1 з пістолетів Марголіна (МЦМ), а вправу 
МГ-1 з малокаліберних гвинтівок Урал, ІЖ чи ТОЗ відповідно до правил змагань.

Особиста першість визначається за найбільшою сумою очок. Загальнокомандна 
першість визначається за найменшою сумою місць, набраних кожним учасником команди.

У разі однакової суми набраних очок перевага надається команді, яка має більше 
перших, других та наступних особистих місць.

У випадку неучасті учасника у будь-якій вправі, йому зараховується останнє особисте 
місце та два штрафних очки.

Учасники змагань повинні мати з собою повсякденну форму одягу або форму для 
польових умов.

Зброю та набої до неї надає Організація що проводить змагання.
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Вправа Мішень Дистанція Положення 
для стрільби

К-ть
пробних
мішеней

К-ть пробних 
пострілів

К-ть
залікових
пострілів

Час на 
виконання 

вправи

МП-1
4 /спорт.з 
чорним 
колом

25 м Стоячи зруки 1 3 10 10 хв.

МГ-1
4 /спорт.з 
чорним 
колом

50 м Лежачи з 
упору 1 3 10 10 хв.

Мішень № 4 
з чорним колом 

(розміри подані в міліметрах)

25

І  200 пип —І
І-------------------------  500 пип  1

ПРАКТИЧНА СТРІЛЬБА

Склад команди: 4 учасника, з яких 3 спортсмена і 1 представник.
Практична стрільба з ПМ-3 та ПМ-4 проводиться серед чоловіків по 1 учаснику у 

кожній вправі. Дозволяється виступ 1 спортсмена у двох вправах. Практична стрільба з ПМ-2 
проводиться серед жінок по 1 учасниці від команди.

У вправі ПМ-2, ПМ-3 та ПМ-4 учасники змагань виконують вправи з 9 мм пістолетів 
ПМ, «Форт-12» та аналогічних їм, які прийняті на озброєння в Україні, відповідно до правил 
змагань. Учасники змагань повинні мати зброю та набої відповідно до вимог дійсного 
Положення та Правил змагань Національної Федерації практичної стрільби України. Зброя та 
набої -  за рахунок організацій, що відряджають.

Особиста першість визначається за найбільшою сумою очок.
Загальнокомандна першість визначається за найменшою сумою місць, набраних усіма 

учасниками команди (чоловіки та жінки).
У випадку неучасті учасника у будь-якій вправі, йому зараховується останнє особисте 

місце та два штрафних очки.
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У разі однакової суми командних місць у всіх вправах перевага надається команді, яка 
має більше перших, других, третіх та наступних особистих місць.

Учасники змагань повинні мати з собою повсякденну форму одягу або форму для 
польових умов.

Умови і порядок виконання стрілецьких вправ з практичної стрільби
Ін
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)
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н1

час
виконання

серії

ВПРАВИ ЗІ С ТРІЛ ЬБИ  З ПІСТ 
(«ФОРТ-17»

ОЛЕТА КА ЛІБРУ  9 ММ «ФОРТ-12» 
ТА МАКАРОВА)

ПМ-2
(жінки) 25 5 5 хв. 1-2 стоячи 10 10 хв. Мішень № 4 

(мішень зчорним 
колом)

Стрільба з 
однієї рукиПМ-3

(чоловіки) 25 5 5 хв. 1-3 стоячи 10 10 хв.

ПМ-4
(чоловіки) 25 5 20

сек.

1

стоячи 5

20 сек., 
(ураховуючи 

час на 
попереднє 
подолання 

дистанції 25 м)

Верхня частина 
комбінованої 

фігурної мішені 
(5 шт.)

Стрільба з 
однієї руки 
(крім видів 
спортивних 

багатоборств)2
Нижня частина 
комбінованої 

фігурної мішені 
(5 шт.)

Вправа ПМ-2 — Стрільба з пістолета з однієї руки на відстані 25 м по нерухомій мішені з чорним колом 
(мішень № 4 з чорним колом)
Вправа ПМ-3 — Стрільба з пістолета з однієї руки на відстані 25 м по нерухомій мішені з чорним колом 
(мішень № 4 з чорним колом)
Вправа ПМ-4 — Швидкісна стрільба з пістолета (після подолання 25-метрової відстані) з однієї руки на відстані 
25 м з переносом вогню по п’яти комбінованим фігурним мішеням -  перша серія у верхню частину мішеней 
(мішень № 4 грудна фігура з колами) і друга серія — у їх нижню частину (мішень № 1 -в), 5 пробних пострілів 
виконуються у верхню частину мішеней (мішень № 4 грудна фігура з колами) .
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Комбінована фігурна мішень 
(розміри подані в міліметрах)

500

Верхня частина мішені — мішень №  4 грудна фігура з колами (додаток 1).
Нижня частина мішені -  мішень № 1 -в (додаток 2), зони “5” і “б” зверху та зона “5” знизу 
обмежуються горизонтальними лініями, які проведе ні на відстані відповідно 350 і 420 мм 
від центру мішені.

ПЛАВАННЯ

Склад команди: 5 чоловік, з яких 4 спортсмени, 1 представник.
• Особиста першість — дистанція 50 м вільним стилем — 3 учасника від КФК, 

дистанція 100 м вільним стилем 1 учасник.
• Естафета 4х50 м

Змагання проводяться відповідно до правил Міжнародної Федерації плавання (БША). 
Учасник має право виступати лише на одній дистанції та в естафеті.
Особиста першість визначається за найкращим результатом учасника змагань.
Командна першість визначається за найменшою сумою особистих місць, які посіли 

учасники на дистанції 100 м, загальнокомандне місце на дистанції 50 м (3 спортсмена) та в 
естафеті.

У разі однакової суми у двох або більше команд перевага надається команді, яка має 
більше перших, других, третіх та наступних особистих місць.

У випадку неучасті учасника у будь-якій дистанції, йому зараховується останнє 
особисте місце на дистанції та два штрафних очки.

Обов’язково кожному учаснику треба мати шапочку для плавання.
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5. Підведення підсумків

Підсумки спортивних змагань проводяться відділом розвитку фізичної культури і 
спорту та координації роботи з правоохоронними органами Київської міської організації 
ФСТ «Динамо» України та суддівською колегією.

Переможці змагань «Динаміада-2021» серед збірних команд КФК правоохоронних 
органів, рятувальних та інших спеціальних служб м. Києва визначаються за більшою сумою 
залікових очок, нарахованих збірним командам в залежності від зайнятих ними командних 
місць у видах спорту, які входять до програми змагань «Динаміада-2021» за таблицею 
нарахування залікових очок:

Зайняте місце Н арахування очок Зайняте місце Н арахування очок
1 15 очко 11 5 очок
2 14 очок 12 4 очки
3 13 очок 13 3 очки
4 12 очок 14 2 очки
5 11 очок 15 1 очко
6 10 очок
7 9 очок
8 8 очок
9 7 очок

10 6 очок

У разі однакової кількості залікових очок у команд перевага надається тим збірним 
командам, у яких більше перших, других, третіх та наступних командних місць.

У разі рівної кількості залікових очок у збірних команд за кількістю перших, других, 
третіх та наступних командних місць з видів спорту перевага надається командам, у яких 
учасники в особистій першості вибороли більше перших, других, третіх та наступних 
особистих місць з залікових видів спорту.

6. Нагородження переможців та призерів

Команди-переможці та призери нагороджуються кубками та дипломами, а учасники- 
переможці та призери в особистій першості -  медалями та грамотами відповідних ступенів.

7. Медичне забезпечення

Спортивні змагання з кожного виду спорту проводяться згідно з Правилами змагань 
діючими в Україні з відповідних видів спорту, одним з розділів яких є обов’язкове медичне 
забезпечення. Під час підготовки змагань Громадською організацією «Київська міська 
організація Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України», яка відповідає за їх 
проведення, здійснюється необхідна заявка до медичної установи на медичне обслуговування 
спортивних змагань.

Відповідно діючих вимог, щодо проведення спортивних змагань в Україні, страхування 
учасників проводиться згідно чинного законодавства.

Правилами змагань передбачена обов’язкова присутність на спортивних змаганнях 
лікаря чи бригади медичних працівників у залежності від виду спорту, з якого проводяться 
спортивні змагання.

Медичні працівники (лікар, медична бригада) повинні ретельно ознайомитися з 
правилами змагань перед їх початком.
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Лікар (керівник медичної бригади), що обслуговує спортивні змагання, повинен бути 
включений до складу суддівської колегії на правах заступника головного судді з медичних 
питань, він повинен брати безпосередню участь у її роботі.

Після закінчення спортивних змагань до підсумкового протоколу разом зі спортивними 
результатами також вноситься інформація щодо медичного забезпечення, наданої допомоги 
та кількості звернень за медичною допомогою, вказуються прізвища та ініціали спортсменів, 
що були травмовані під час їх проведення.

8. Заходи безпеки під час проведення змагань та підготовка спортивних споруд

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 
«Про порядок підготовки спортивних споруд та культурно-видовищних заходів» - підготовка 
спортивних споруд покладається на їх власників.

Власник спортивної споруди, не пізніше, 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.

9. Ф інансування витрат на підготовку і проведення змагань

Всі витрати, пов’язані з проведенням змагань за програмою «Динаміада-2021» та 
нагородженням переможців, здійснюється за рахунок коштів Громадської організації 
«Київська міська організація Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України».

10. Порядок оформлення та подання заявок для участі у змаганнях

До участі у комплексних змаганнях «Динаміада-2021» допускаються учасники та 
команди КФК правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб м. Києва.

Представники КФК правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб 
м. Києва за 3 дні до проведення змагань обов ’язково повинні надіслати до ГО «КМО ФСТ 
«Динамо» України» попередній заявочний лист (додаток 1) та письмове підтвердження про 
свою участь або неучасть у змаганнях на електронну адресу kiev-dinamo@Mkr.net.

Команди КФК правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб м. 
Києва по приїзду до місця проведення змагань подають до мандатної комісії заявки, які 
мають бути підписані керівником КФК і лікарем та завірені відповідними печатками на 
участь у змаганнях.

Під час проходження мандатної комісії команди КФК подають документи, зазначені в 
даному Положенні.

Кожна команда проходить мандатну комісію з обов'язковою присутністю усіх її 
спортсменів та тренера-представника.

У разі, якщо у складі збірної команди, яка прибула на змагання виявлені учасники, що 
не є членами ГО «КМО ФСТ «Динамо» України» (підставні особи) або мають місце грубі 
порушення цього Положення, збірна команда відповідного КФК або окремі спортсмени до 
участі в змаганнях не допускаються.
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Зразок заявочного листа

ЗАТВЕРДЖУЮ :

« ______ » ___________________ 2021 року

М.П.

З А Я В О Ч Н И Й Л И С Т

збірної команди__________________________________________________________________________________________________
/назва колективу фізичної культури/

на участь у чемпіонаті КМО ФСТ «Динамо» України з _____________________________________________________________
/вид спорту/

серед КФК правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб України у м. Києві за програмою 
комплексних змагань «Динаміада-2021»____________________________________________________________________________

/дата проведення і місце/

№
з/п

П.І.Б.
учасника заходу

Дата
народження

Спортивне 
звання, розряд

Посада, військове або 
спеціальне звання Вид програми Дата, підпис та 

печатка лікаря

До участі у змаганнях допущено________________________ осіб. Л ікар______________________________ (П.І.Б.)
/прописом/ /підпис лікаря та печатка медичного закладу (установи/)

Тренер-представник команди___________________________________________ (П.І.Б., підпис)



Фізкультурно-масові заходи КМО ФСТ «Динамо» України

№
з/п Н азва заходу Термін

проведення
Місце

проведення У часники заходу

1

Спортивне свято «Разом з «Динамо» 
до перемоги», в рамках програми 
«Динамо -  дітям України», серед шкіл 
та секцій КМО ФСТ «Динамо» 
України

липень

Кінно
спортивна

база
«Динамо»

Спортивні школи, 
секції та клуби 

КМО ФСТ 
«Динамо» 
України

2 «День відкритих дверей» КМО ФСТ 
«Динамо» України вересень БФК

«Динамо»

Спортивні школи, 
секції та клуби 

КМО ФСТ 
«Динамо» 
України

1. М ета і завдання

Фізкультурно-масові заходи КМО ФСТ «Динамо» України проводяться з метою:
- підвищення ефективності навчально-тренувальної роботи в спортивних секціях, якості 

роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл по підготовці спортивного резерву;
- підвищення рівня фізичної загартованості та зміцнення здоров’я юних членів КМО 

ФСТ «Динамо» України;
- активізації фізкультурно-спортивної роботи в усіх ланках Організації;
- ознайомлення з історією Організації, роботою ДЮСШ, спортивних секцій;
- пропаганда «динамівського» руху;
- патріотичного виховання молоді;
- пропаганди здорового способу життя;
- підготовки молоді до служби в правоохоронних органах;
- популяризації олімпійського та динамівського руху в дитячому та підлітковому 

середовищі.
- відволікання дітей і молоді від вулиці, запобігання негативним явищам - 

тютюнопалінню, наркоманії та вживанню алкоголю;

2. Керівництво проведення заходу

Загальне керівництво за підготовкою та проведенням Фізкультурно-масових заходів 
КМО ФСТ «Динамо» України, серед спортивних шкіл та секцій ГО «КМО ФСТ «Динамо» 
України», покладається на головну суддівську колегію, затверджену наказом по апарату 
управління КМО ФСТ «Динамо» України.

Безпосередня підготовка та проведення змагань покладається на Київську міську 
організацію ФСТ «Динамо» України.

У разі виникнення поважних причин, Громадській організації «Київська міська 
організація фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України» надається право 
вносити зміни в терміни та місце проведення змагань, а в окремих випадках переносити або 
відміняти їх.



3. У часники заходу

У змаганнях беруть участь юнаки та дівчата 2005-2009 років народження. Склад 
команди 11 осіб, з них: - 5 юнаків, 5 дівчат, 1 тренер-представник.

До участі у змаганнях допускаються юнацькі команди спортивних секцій та дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл ГО «Київська міська організація ФСТ «Динамо» України».

На кожного з учасників змагань необхідно надати безпосередньо до мандатної комісії 
підтвердження про його належність до ДЮСШ або спортивної секції, завірене печаткою та 
підписом керівника територіальної організації товариства (список спортивної групи).

4. Умови проведення змагань та визначення переможців і призерів

Змагання зі спортивних естафет проводяться у два етапи. На першому етапі 
команди за жеребом розподіляються на 3 групи по 2 команди (всього 6 команд). Перемогу в 
естафетах одержує команда, яка прийшла до фінішу першою. Переможці груп, які здобули 
дві перемоги (у сумі двох естафет) виходять до фіналу змагань, команди які здобули нічию 
виявляють переможця у додатковому конкурсі.

У фіналі змагаються 3 кращих команди, перемогу в естафетах одержує команда, яка 
прийшла до фінішу першою відповідно, другою та третьою.

5. П рограма заходу

• Урочисте відкриття;
• Динамівська руханка;
• Конкурси, спортивні естафети та вікторини;
• Нагородження переможців і призерів змагань;
• Урочисте закриття свята.

6. Нагородження переможців та призерів заходу

Спортсмени та команди, які посіли І - ІІІ місця, нагороджуються цінними призами, 
пам'ятними кубками, медалями, вимпелами та дипломами Громадської організації «КМО 
ФСТ «Динамо» України» відповідних ступенів.

7. Ф інансування заходу

Підготовку місця проведення спортивного заходу та його матеріально-технічне 
обладнання, придбання пам’ятних призів, нагородної атрибутики учасниками змагань та 
харчування суддів здійснюються за рахунок ГО «КМО ФСТ «Динамо» України».

Роботу суддівської колегії з видів програми забезпечує апарат управління ГО «КМО 
ФСТ «Динамо» України»

8. Медичне забезпечення заходу

Медичне забезпечення заходу здійснюється відповідно до вимог «Положення про 
медичне забезпечення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, закладів фізичної 
культури і спорту», що затверджено наказом Міністерства молоді і спорту України та 
Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.2017 року № 5232/1746.

Усі учасники змагань повинні мати страхові поліси від нещасних випадків під час 
проведення змагань.
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Медичні працівники (лікар, медична бригада) повинні ретельно ознайомитися з 
умовами проведення змагань перед їх початком.

Лікар (керівник медичної бригади), що обслуговує спортивні змагання, повинен 
бути включений до складу суддівської колегії на правах заступника головного судді з 
медичних питань і брати безпосередню участь у її роботі.

Рішення заступника головного судді з медичних питань, що стосуються його 
компетенції, для членів суддівської колегії є обов’язковим.

Після закінчення спортивних змагань до підсумкового протоколу разом зі 
спортивними результатами також вноситься інформація щодо медичного забезпечення, 
наданої допомоги та кількості звернень за медичною допомогою, указуються прізвища та 
ініціали спортсменів, що були травмовані під час їх проведення.

9. Заявочний лист

Попередній заявочний лист про участь у змаганнях надати до ГО «КМО ФСТ 
«Динамо» України» за адресою м. Київ, вул. Інститутська, 29, або на електронну адресу: 
kiev-dinamo@ukr.net за 3 дні до початку змагань.

Заявочний лист на участь у змаганнях, завірений печаткою фізкультурно-спортивного 
диспансеру або лікувально-профілактичного закладу, подається до мандатної комісії у день 
приїзду команд.

Для допуску до змагань учасники повинні мати: свідоцтво про народження, членський 
квиток ГО «КМО ФСТ «Динамо» України» нового зразка, залікову книжку спортсмена ГО 
«КМО ФСТ «Динамо» України», страховий поліс на учасників змагань або на збірну 
команду від нещасних випадків під час проведення змагань.

Тренер команди несе всю повноту відповідальності несе всю повноту відповідальності 
за достовірність та справжність наданих до мандатної комісії документів, за дотримання 
дисципліни спортсменами під час проведення змагань.

Відповідальність за страхування учасників чемпіонатів несуть організація, що 
відряджають команди для часті у спортивних заходах.

Зразок заявочного листа

ЗАЯВОЧНИЙ ЛИСТ

Команди_____________________________________________________________________
для участі у __________________________________________________________________

«___» ____________ 2021 р. м. Київ

№
з/п

Прізвище
ім’я

спортсмена

Дата
народження

Спортивний
розряд

Спортивна 
школа, 

секція, клуб.

Дата. Підпис лікаря, 
печатка лікувального 

закладу
1. Іванов Іван 01.01.2010 І ДЮСШ

До змагань допущено_______________________________________________ осіб
(прописом)

Лікар __________________  ________________
(підпис) (прізвище ініціали)

Представник команди__________________  ________________
(підпис) (прізвище ініціали)

Керівник спортивного закладу __________________  ______________
(підпис) (прізвище ініціали)
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10. Заходи безпеки під час проведення заходу та підготовка спортивних споруд

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» підготовка 
спортивних споруд покладається на Київську міську організацію Товариства.

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.

11. Висвітлення у ЗМІ

КМО ФСТ «Динамо» України розповсюджують інформацію про результати проведення 
спортивних заходів на своїх офіційних сайтах:
Сайт: http://kmodvnamo.pro/
БесеЬоок: https://www.facebook.com/alexandr.proskura.39 
І^ а § г а т :  https://www.instagram.com/kmo.dvnamo/
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Фізкультурно-спортивні заходи КМО ФСТ «Динамо» України

1. Цілі і завдання заходів

Чемпіонати КМО ФСТ «Динамо» України проводяться з метою:
■ підвищення рівня спортивної майстерності, фізичної загартованості та зміцнення 

здоров’я членів КМО ФСТ «Динамо» України;
■ залучення членів Організації до регулярних занять фізичною культурою і спортом;
■ поліпшення навчально-тренувальної роботи в організаціях;
■ популяризація динамівського руху в Україні;
■ активізація роботи спортивних секцій у колективах фізичної культури

правоохоронних органів;
■ виявлення та відбору перспективних спортсменів до складу збірних команд КМО 

ФСТ «Динамо» України;
■ пропаганди здорового способу життя та патріотичного виховання молоді;
■ підготовки молоді до служби в правоохоронних органах.

2. Місце і терміни проведення заходів

Чемпіонати КМО ФСТ «Динамо» України проводяться:

№
з/п Назва заходу Термін

проведення
Місце

проведення Учасники заходу

1
Чемпіонат КМО ФСТ «Динамо» 
України з лазерної стрільби «Динамо» 
Laser Run open»

квітень Кінно
спортивна база 

«Динамо»

Спортивні школи, секції 
та клуби КМО ФСТ 
«Динамо» України

2
Чемпіонат КМО ФСТ «Динамо» 
України з кінного спорту

Травень Кінно
спортивна база 

«Динамо»

Спортивні школи, секції 
та клуби КМО ФСТ 
«Динамо» України

3
Чемпіонат КМО ФСТ «Динамо» 
України з дзюдо

серпень ДЮСШ «Юний 
спартаківець»

Спортивні школи, секції 
та клуби КМО ФСТ 
«Динамо» України

4
Відкритий чемпіонат КМО ФСТ 
«Динамо» України з кульової стрільби 
з пневматичної зброї

вересень Тир «Динамо» Спортивні школи, секції 
та клуби КМО ФСТ 
«Динамо» України

6
Кубок КМО ФСТ «Динамо» України з 
карате

жовтень ЗОШ №101 
Шевченківсько 
го р-н м. Києва

Спортивні школи, секції 
та клуби КМО ФСТ 
«Динамо» України

7
Чемпіонат КМО ФСТ «Динамо» 
України з фехтування

листопад БФК «Динамо» Спортивні школи, секції 
та клуби КМО ФСТ 
«Динамо» України

8

Відкритий чемпіонат КМО ФСТ 
«Динамо» України з практичної 
стрільби

грудень Тир «Динамо» Правоохоронні органи, 
рятувальні та інші 
спеціальні служби 
України у м. Києві

3. Організація та керівництво проведення заходів

Загальне керівництво підготовкою та проведенням Фізкультурно-спортивних заходів 
ГО «КМО ФСТ «Динамо» України», серед спортивних шкіл, секцій та клубів, 
військовослужбовці та працівники правоохоронних органів, рятувальних та інших
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спеціальних служб України у м. Києві покладається на головну суддівську колегію, 
затверджену наказом по апарату управління КМО ФСТ «Динамо» України.

Безпосередня підготовка та проведення змагань покладається на Київську міську 
організацію ФСТ «Динамо» України.

У разі виникнення поважних причин, Громадській організації «Київська міська 
організація фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України» надається право 
вносити зміни в терміни та місце проведення змагань, а в окремих випадках переносити або 
відміняти їх.

4. У часники заходів та вимоги до них

До участі в чемпіонатах КМО ФСТ «Динамо» України допускаються вихованці 
спортивних шкіл, секцій та клубів, військовослужбовці та працівники правоохоронних 
органів, рятувальних та інших спеціальних служб України у м. Києві, працівники ФСТ 
«Динамо» України та Київської міської організації ФСТ «Динамо» України, які працюють у 
цих організаціях на штатних посадах.

Форма одягу для учасників змагань на церемонію відкриття та закриття -  спортивна, 
єдиного зразку. А для участі у змаганнях -  згідно з вимогами правил змагань з видів спорту.

5. Умови та програма проведення змагань

Чемпіонати КМО ФСТ «Динамо» України проводяться відповідно до чинних правил 
змагань з видів спорту зазначених у цьому Положенні.

5.1. Чемпіонат КМ О Ф СТ «Динамо» України з лазерної стрільби 
«Динамо» Lasеr Run open»

Вид змагань: особисті.
Формат дистанцій:

Вікова
категорія Біговий круг, м

Загальна 
дистанція бігу, 

м
Стрільба Відстань до 

мішеней, м

2012 та молодші 2х400 800 2 х 5 влучень 3 (можна стріляти 2 
руками)

2011 2х400 800 2 х 5 влучень 3 (можна стріляти 2 
руками)

2010 3х400 1 200 3 х 5 влучень 5
2009 3х400 1 200 3 х 5 влучень 5

2008-2007 4х400 1 600 4 х 5 влучень 5
2006-2005 4х400 1 600 4 х 5 влучень 5
Любителі 2х400 800 2 х 5 влучень 5

До участі у змаганнях допускаються спортсмени різних вікових категорій згідно з 
поіменними заявками за формою, що додається

Заявки на участь у змаганнях подаються не пізніше, ніж за 3 дні до початку змагань на 
електронну адресу: kiev-dinamo@ukr.net

Учасники змагань повинні мати при собі паспорт або свідоцтво про народження, 
страховий поліс від нещасного випадку та документ, який посвідчує медичний дозвіл 
(допуск) лікаря до участі у змаганнях.
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5.2. Чемпіонат КМО ФСТ «Динамо» України з кінного спорту

Вид змагань: особисто-командні.
До участі у змагання допускаються спортсмени м. Києва, які є діючими членами 

ВФКСУ, та які мають відповідну кваліфікацію і дозвіл лікаря медичної установи на участь у 
змаганнях.

Змагання проводяться згідно з:
• Правилами змагань з кінного спорту ВФКСУ;
• Правилами FEI з виїздки;
• Загальним регламентом FEI;
• Ветеринарним регламентом FEI.
До участі у змаганнях допускаються:
- у групі дітей (2006 - 2008 р.н.)
- у групі юнаків (2002 -2005 р.н.)
- у групі дорослих (від 2002 р.н.)
Вік коней згідно з Правилами змагань з кінного спорту.
В усіх випадках діти можуть виступати на конях не молодше 6 років.
Кількість коней на одного вершника -  без обмежень, у дитячій 

групі - 1. Допускається виступ коня під різними вершниками, але не більше 2-х разів на день 
у будь-якій програмі, в дитячій групі - 2 вершники на одному коні.

Форма одягу згідно міжнародних правил змагань з кінного спорту. Протектор спини є 
обов’язковим для змагань серед дітей. В категорії «діти» дозволяється використання шпор, 
довжиною не більше 3,5 см, шпори з коліщатками заборонені. Також діти можуть 
використовувати хлист.

П рограма проведення змагань 

1-й день змагань (виїздка)
Коні -  вік коней - 5-6 років. Їзда -  Попередній тест для коней 5 років. 
діти -  12-14 років. Вік коней -  від 6 років. Їзда -  попередній приз. 
юнаки - 15-18 років, вік коней від 7 років. Їзда -  попередній приз. 
дорослі -  вік коней від 6 років. Їзда -  попередній приз.
Малий приз -  спортсмени 18 років та старші, вік коней відвід 7 років.

2-й день змагань (конкур)
діти - 12-14 років, висота перешкод -  до 100 см (з перестрибуванням), вік коней -  від 7 

років.
юнаки 15-18 років, висота перешкод -  до 100 см (з перестрибуванням), вік коней 4 - 5 

років.
юнаки 15 -18 років, висота перешкод -  до 120 см (з перестрибуванням), вік коней -  від 

7 років.
3-й день змагань (конкур)

аматори -  висота перешкод -  до 80 см (з перестрибуванням), вік коней від 6 років.
Дорослі вершники -  висота перешкод до 130 см (з перестрибуванням), вік коней від 7 

років.
Поза конкурсом можуть приймати участь вершники усіх категорій на необмеженій 

кількості коней.
Змагання проводяться на полях з пісочним покриттям. Манеж для змагань з виїздки - 

20х60м, конкурне поле для змагань 100 х 60, розминка проводиться на бойовому полі для 
конкурних змагань, для виїздкових розминка буде проходити на конкурному полі. Медичне 
обслуговування спортивного заходу забезпечується спортивним лікарем.
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5.3. Чемпіонат КМО ФСТ «Динамо» України з дзюдо

Вид змагань: особисто-командні.
Змагання проводяться серед дітей різних вікових груп від 8 до 13 років. Склад команди: 

11 осіб, у тому числі 10 спортсменів (юнаки, дівчата), 1 тренер.
П рограма проведення:

1-й день змагань:
- Приїзд учасників змагань, робота мандатної комісії;
- Зважування учасників змагань та жеребкування у вагових категоріях:
Юнаки: 2008- 2013 р.н., у вагових категоріях +26 кг, 28 кг, +28 кг, 33 кг, 35 кг, 39 кг, 

+45 кг, 50 кг.
Дівчата 2008-2013 р.н., у вагових категоріях 26 кг, +26 кг, 28 кг, +28 кг, 33 кг, 35 кг, 39 

кг, +45 кг, 50 кг.
- засідання суддівської колегії та тренерів команд
- сутички у вагових категоріях серед юнаків та дівчат 2011-2013 р.н.
- визначення та нагородження переможців
- 2-й день змагань:
- сутички у вагових категоріях серед юнаків та дівчат 2008-2010 р.н.
- визначення та нагородження переможців

5.4. Відкритий чемпіонат КМ О Ф СТ «Динамо» України з кульової стрільби з
пневматичної зброї

Змагання особисто-командні.
Змагання проводяться за діючими правилами спортивних змагань зі стрільби кульової. 

До участі у змаганнях допускаються юнаки та дівчата 2003 р.н. та молодше.
Склад команди: 12 спортсменів, 1 тренер.
Чемпіонат ФСТ «Динамо» України зі стрільби з пневматичної зброї проводиться 

відповідно до чинних Правил змагань Федерації стрільби України.
П рограма змагань:
1-й день змагань:
- мандатна комісія, жеребкування;
- засідання суддівської колегії та тренерів команд;
- пристрілка зброї.
2-й день змагань:
особисто-командний залік ГП-4 (юнаки) і 1111-2 (дівчата).
3-й день змагань:
- особисто-командний залік ГП-4 (дівчата) і 1111-2 (юнаки).
- Нагородження переможців.
Згідно програми Заходу юнаки та дівчата ГП -  4 та 1 1 1 1  - 2 -  особисто-командний залік. 

У особисто-командному заліку у вправах ГП - 4 і 1 1 1 1  - 2 дозволяється брати участь 
необмеженій кількості учасників. Форма одягу для виконання вправи ГП-4 та ПП-2 -  згідно 
міжнародних правил ISSF зі стрільби кульової.

Учасники змагань повинні мати відповідну стрілецьку екіпіровку та інвентар, 
спортивну зброю та набої, згідно діючих правил змагань Федерації стрільби України.
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Витрати на участь у змаганнях спортсменів та тренерів здійснюються за рахунок 
організацій, що відряджають.

На змагання зі стрільби кульової допускаються учасники які мають за кваліфікацією не 
нижче третього спортивного розряду.

У вправах ГП - 4 і 1 1 1 1  - 2 переможець в особистій першості визначається окремо серед 
юнаків та дівчат за найбільшої кількістю набраних очок у стрільбі.

Командна першість визначається окремо серед юнаків та дівчат за сумою трьох 
результатів учасників команди.

Якщо у вправі приймає участь менш ніж три команди, командна першість не 
відбувається.

5.5. Кубок КМ О Ф СТ «Динамо» України з карате

Змагання особисті. Змагання відбувались у різних вікових категоріях та видах 
програм:

КУМІТЕ -  6 р.; 7р.; 8-9 р.; 10-11 р.; 12-13р..
СУМО - 6 р.; 7р.; 8-9 р..
ФАНТОМ - 6 р.; 7р.; 8-9 р..

П рограма проведення: 
1-й день змагань:
- приїзд учасників змагань, робота мандатної комісії;
- зважування учасників змагань та жеребкування у вагових категоріях.
- засідання суддівської колегії та тренерів команд
- сутички у вагових категоріях серед юнаків та дівчат 2008-2013 р.н. -  фантом,

сумо;
- визначення та нагородження переможців.

2-й день змагань:
- сутички у вагових категоріях серед юнаків та дівчат 2008-2015 р.н. -  Куміте
- визначення та нагородження переможців.

5.6. Чемпіонат КМ О Ф СТ «Динамо» України з фехтування

Змагання особисто-командні.
Змагання проводяться за діючими правилами НФФУ.
У змаганнях беруть участь команди спортивних шкіл, секцій та клубів КМО ФСТ 

«Динамо» України. До участі у чемпіонаті допускаються спортсмени допущені за станом 
здоров’я лікарем та за умовами обов’язкової наявності страхового медичного полюсу, 
дійсного на період проведення змагань.

Екіпіровка та зброя: фехтувальний костюм, набочник і маска міцністю не нижче FIE 
350 N, наявність резинки з заду на масці обов’язково, на масці дозволяється зображення 
тільки національної або регіональної символіки.

П рограма змагань:
1-й день змагань:
- Реєстрація
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- Урочисте відкриття
- бої серед юнаків та дівчат 2012 та молодші (шпага, рапіра) 
бої серед юнаків та дівчат 2010-2011 р.н. (шпага, рапіра)
2-й день змагань:
- бої серед юнаків 2006-2009 р.н. (шпага, рапіра)
- бої серед дівчат 2006- 2009 р.н. (шпага, рапіра)
- нагородження переможців.
Система проведення змагань -  змішана. Один попередній груповий тур -  групи за 

круговою системою, рейтингове жеребкування, після попереднього туру вибуває від 20% до 
30% спортсменів, які показали найгірші результати. Тур прямого вибування до фіналу. Бій за 
3 місце не проводиться.

5.7. Відкритий чемпіонат КМ О Ф СТ «Динамо» У країни з практичної стрільби

Змагання особисто-командні.
До участі у відкритих змаганнях КМО ФСТ «Динамо» України з практичної стрільби 

допускаються члени ФСТ «Динамо» України, ФПСУ, ВФПСВС (UFPS) та стрілкових клубів.
Допуск до участі у змаганнях спортсменів проводиться за звітами мандатної комісії, яка 

формується із представників ГО «КМО ФСТ «Динамо» України», головного судді та 
медичного працівника.

Для допуску до змагань учасники повинні мати:
- службове посвідчення або військовий квиток (для військовослужбовців строкової 

служби);
- страховий поліс на спортсменів-учасників змагань або на збірну команду від 

нещасних випадків під час проведення змагань;
- дозвіл лікаря про допуск до змагань на кожного учасника окремо (командна заявка).
Форма одягу учасників змагань повинна бути для виступів з відповідного виду спорту.

Форма одягу суддів визначається згідно з вимогами діючих правил змагань з відповідного 
виду спорту.

Склад команди: 4 чоловіка, з яких 3 спортсмена, 1 представник.
Змагання проводяться у два етапи:
- змагальні вправи першого етапу -  національні кваліфікаційні вправи UFPS;
- змагальні вправи другого етапу -  міжнародні кваліфікаційні вправи PPC (Precision 

Pistol Competition).
Учасники змагань повинні мати зброю та набої відповідно до вимог дійсного 

Положення та Правил змагань.

П рограм а змагань складаєт ься з 2 етапів:
1-й день -  мандатна комісія, жеребкування;
засідання суддівської колегії та тренерів команд; пристрілка зброї.
2-й день -  1 етап -  5 вправ, відстань від 5 до 25 метрів.
3-й день -  2 етап -  4 вправи, відстань від 5 до 25 метрів.
Особиста першість визначається за найкращим результатом учасника змагань.
Командна першість визначається за найменшою сумою особистих місць, які посіли 

учасники.
У разі однакової суми у двох або більше команд перевага надається команді, яка має 

більше перших, других, третіх та наступних особистих місць.
У випадку неучасті учасника у будь-якому етапі, йому зараховується останнє особисте 

місце та два штрафних очки.
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6. Нагородження переможців та призерів заходу

Спортсмени та команди, які посіли І - ІІІ місця, нагороджуються цінними призами, 
пам'ятними кубками, медалями, вимпелами та дипломами Громадської організації «КМО 
ФСТ «Динамо» України» відповідних ступенів.

7. Ф інансування заходів

Підготовку місця проведення спортивних заходів та їх матеріально-технічне 
забезпечення, придбання пам’ятних призів, нагородної атрибутики учасниками змагань та 
харчування суддів здійснюються за рахунок ГО «КМО ФСТ «Динамо» України».

Роботу суддівської колегії з видів програми забезпечує апарат управління ГО «КМО 
ФСТ «Динамо» України».

Проїзд з місця мешкання до місця проведення змагань та зворотно, забезпечення 
харчуванням, проживання учасників -  за рахунок організацій та установ, що відряджають.

8. Медичне забезпечення заходів

Медичне забезпечення заходу здійснюється відповідно до вимог «Положення про 
медичне забезпечення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, закладів фізичної 
культури і спорту», що затверджено наказом Міністерства молоді і спорту України та 
Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.2017 року № 5232/1746.

Усі учасники змагань повинні мати страхові поліси від нещасних випадків під час 
проведення змагань.

Медичні працівники (лікар, медична бригада) повинні ретельно ознайомитися з 
умовами проведення змагань перед їх початком.

Лікар (керівник медичної бригади), що обслуговує спортивні змагання, повинен 
бути включений до складу суддівської колегії на правах заступника головного судді з 
медичних питань і брати безпосередню участь у її роботі.

Рішення заступника головного судді з медичних питань, що стосуються його 
компетенції, для членів суддівської колегії є обов’язковим.

Після закінчення спортивних змагань до підсумкового протоколу разом зі 
спортивними результатами також вноситься інформація щодо медичного забезпечення, 
наданої допомоги та кількості звернень за медичною допомогою, указуються прізвища та 
ініціали спортсменів, що були травмовані під час їх проведення.

9. Заявочний лист

Попередній заявочний лист про участь у змаганнях подається до ГО «КМО ФСТ 
«Динамо» України» за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 29, або на електронну 
адресу: kiev-dinamo@ukr.net за 3 дні до початку змагань.

Заявочний лист на участь у змаганнях, завірений печаткою фізкультурно-спортивного 
диспансеру або лікувально-профілактичного закладу, подається до мандатної комісії у день 
приїзду команд.

Для допуску до змагань учасники повинні мати: свідоцтво про народження, членський 
квиток ГО «КМО ФСТ «Динамо» України» нового зразка, залікову книжку спортсмена ГО 
«КМО ФСТ «Динамо» України», страховий поліс на учасників змагань або на збірну 
команду від нещасних випадків під час проведення змагань.

Тренер команди несе всю повноту відповідальності несе всю повноту відповідальності 
за достовірність та справжність наданих до мандатної комісії документів, за дотримання 
дисципліни спортсменами під час проведення змагань.

Відповідальність за страхування учасників чемпіонатів несуть організація, що 
відряджають команди для часті у спортивних заходах.
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Зразок заявочного листа
ЗАЯВОЧНИЙ ЛИСТ

Команди_____________________________________________________________________
для участі у __________________________________________________________________

« » 2021 р. м. Київ

№ Прізвище Дата Спортивний Спортивна Дата. Підпис лікаря,
з/п ім’я народження розряд школа, печатка лікувального

спортсмена секція, клуб, закладу
відомство.

1. Іванов Іван 01.01.2010 І ДЮСШ

До змагань допущено_______________________________________________ осіб
(прописом)

Лікар __________________  ________________
(підпис) (прізвище ініціали)

Представник команди__________________  ________________
(підпис) (прізвище ініціали)

Керівник спортивного закладу __________________  ________________
(підпис) (прізвище ініціали)

10. 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 культурно-видовищних заходів» підготовка 
спортивних споруд покладається на Київську міську організацію Товариства.

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.

11. Висвітлення у ЗМІ

КМО ФСТ «Динамо» України розповсюджують інформацію про результати проведення 
спортивних заходів на своїх офіційних сайтах:
Сайт: http://kmodynamo.pro/
Fecebook: https://www.facebook.com/alexandr.proskura.39 
Instagram: https://www.instagram.com/kmo.dynamo/
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Фізкультурно-масові заходи КМО ФСТ «Динамо» України 
спільно з відділом ювенальної превенції управління превентивної 

діяльності ГУ НП в м. Києві серед вихованців шкіл-інтернатів, 
для дітей позбавлених батьківського піклування

№
з/п Назва заходу Термін

проведення
Місце

проведення Учасники заходу

1

Спортивне свято для вихованців шкіл- 
інтернатів, для дітей позбавлених 
батьківського піклування присвячене 94-й 
річниці від дня утворення КМО ФСТ 
«Динамо» України

травень
Спортивний

комплекс
«Динамо»

Вихованці шкіл- 
інтернатів м. 

Києва

2 Спортивний захід до Дня захисту дітей 01 червня
Дитячі будинки та 

загальноосвітні 
школи-інтернати для 

дітей у м. Києві

Спортивні школи, 
секції та клуби 

КМО ФСТ 
«Динамо» України

3

Кубок КМО ФСТ «Динамо» України з 
футзалу серед вихованців шкіл-інтернатів, 
для дітей позбавлених батьківського 
піклування

червень
Дитячі будинки та 

загальноосвітні 
школи-інтернати для 

дітей у м. Києві

Вихованці шкіл- 
інтернатів 
м. Києва

4 Спортивний захід «День «Динамо»» липень Кінно-спортивна 
база «Динамо»

Середні 
загальноосвітні 
школи м. Києва

5 Спортивний захід «Олімпійський урок» серпень Кінно-спортивна 
база «Динамо»

Вихованці шкіл- 
інтернатів 
м. Києва

1. Цілі і завдання заходів

Метою змагань є необхідність проведення спортивної та фізкультурно-оздоровчої 
роботи виховної та профілактичної спрямованості серед дітей позбавлених батьківського 
піклування.

- відволікання дітей і молоді від вулиці, запобігання негативним явищам -  
тютюнопаління, наркоманії та вживання молоддю спиртних напоїв;

- патріотичного виховання молоді;
- пропаганди здорового способу життя;
- підвищення рівня фізичної загартованості та зміцнення здоров’я;
- популяризації олімпійського та динамівського руху в дитячому та підлітковому 

середовищі, підвищення рівня знань з історії Олімпізму та «Динамо», розширення 
світогляду сучасної молоді.

2. Організація та керівництво проведення заходів

Загальне керівництво за підготовкою та проведенням спортивного заходу здійснює 
КМО ФСТ «Динамо» України спільно з відділом ювенальної превенції управління 
превентивної діяльності ГУ НП в м. Києві.

Безпосередня підготовка та проведення заходу покладається на Київську міську 
організацію ФСТ «Динамо» України.

У разі виникнення поважних причин, Громадській організації «Київська міська 
організація Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України» надається право 
вносити зміни в терміни та місце проведення заходу.
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3. У часники заходу

До участі у заході допускаються команди вихованців шкіл-інтернатів для дітей, 
позбавлених батьківського піклування в складі яких беруть участь юнаки та дівчата 2008
2010 років народження.

Склад команди від шкіл-інтернатів 10 чоловік та 1 представник.

4. П рограма проведення заходів:

■ Урочисте відкриття;
■ Динамівська руханка або олімпійська розминка;
■ Конкурси, спортивні естафети та вікторини на спортивну тематику;
■ Нагородження переможців і призерів змагань;
■ Урочисте закриття свята.

4.1. Кубок КМ О Ф СТ «Динамо» України з футзалу серед вихованців 
шкіл-інтернатів, для дітей позбавлених батьківського піклування

Учасники змагань:
До участі в змаганнях допускаються діти у віці 10-14 років, які опинилися у тяжких 

сімейних обставинах.
Учасникам змагань необхідно обов’язково мати свідоцтво про народження, довідки із 

візою лікаря про стан здоров’я (із зазначенням допуску до змагань із даного виду спорту).
Представникам команд необхідно обов’язково мати страховий поліс на команду на час 

проведення змагань, візу лікаря про допуск до змагань на кожного учасника окремо (у 
командній заявці).

Учасники повинні мати спортивну форму одягу, екіпірування згідно з чинними 
правилами змагань.

Склад команди 10 гравців і тренер-представник.
Безпосередньо у грі бере участь 5 гравців (1 воротар та 4 польових гравця).

Змагання проводяться за Правилами гри в міні-футбол (футзал).
Визначення переможців

Кожна гра проходить в 2 тайми по 15 хвилин з 5 -хвилинною перервою між ними.
У турнірі ігри проводяться за коловою системою в одне коло. Місця в змаганнях 

визначаються за найбільшою кількістю набраних очок у всіх зустрічах (перемога -  3 
очка, нічия -  1 очко, поразка -  0 очок). Якщо у двох і більше команд однакова кількість 
очок, переможець визначається за найкращим показником в особистих зустрічах з 
конкурентами:

- кількість очок;
- різниця забитих і пропущених м’ячів;
- більша кількість забитих м’ячів.
- Якщо ці показники рівні то переможець визначається:
- кількість перемог у всіх зустрічах;
- краща різниця забитих і пропущених м’ячів у всіх зустрічах;
- найбільша кількість забитих м’ячів у всіх зустрічах;
За абсолютної рівності цих показників місце команд визначає жереб.

Переможці та призери нагороджуються кубком, дипломом КМО ФСТ «Динамо» 
України та цінними подарунками. Футболісти нагороджуються медалями.

Кращі футболісти за амплуа -  воротар, кращий гравець нагороджуються цінними 
подарунками та дипломами КМО ФСТ «Динамо» України.

14



5. Нагородження

Команда-переможниця та призери нагороджуються Кубками та дипломами КМО ФСТ 
«Динамо» України відповідних ступенів, цінними подарунками управління превентивної 
діяльності ГУ НП в місті Києві.

Всім учасникам заходів надаються пам’ятні сувеніри на згадку.

6. Фінансові витрати

Всі витрати на організацію та проведення змагань здійснюються за рахунок місцевого 
бюджету.

7. Заходи безпеки під час проведення заходу та підготовка спортивних споруд

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» підготовка 
спортивних споруд покладається на КМО ФСТ «ДИНАМО» України.

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.

8. Висвітлення у ЗМІ

КМО ФСТ «Динамо» України розповсюджують інформацію про результати проведення 
спортивних заходів на своїх офіційних сайтах:
Сайт: http://kmodvnamo.pro/
ЕеееЬоок: https://www.facebook.com/alexandr.proskura.39 
І^ а § г а т :  https://www.instagram.com/kmo.dvnamo/
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