
Регламент
проведення відкритого всеукраїнського змагання «Олімпійські надії» 

зі стрільби з лука (IV ранг)

1. Цілі і завдання заходу

Відкрите всеукраїнське змагання «Олімпійські надії» зі стрільби з лука 
(ІV ранг) (далі – змагання) проводиться з метою:

популяризації та розвитку стрільби з лука в Україні; 
підвищення спортивної майстерності;
виявлення найбільш підготовлених спортсменів до складу національної збірної 

команди України серед юніорів (чоловіки та жінки до 21 року) та кадетів (чоловіки та 
жінки до 18 років);

оцінки роботи тренерсько-викладацького складу, фізкультурно-спортивних 
організацій, закладів фізичної культури і спорту;

національно-патріотичного виховання молоді;
пропаганди здорового способу життя, залучення молоді до активних занять 

спортом.

2. Строки і місце проведення заходу

Змагання проводяться з 10 по 14 квітня 2023 року на спортивній базі КЗ 
«СДЮСШОР «Електрон» ім. Б. Кокота» (м. Львів, вул. Грабовського, 11).

День приїзду та пристрілки учасників змагань: 10 квітня 2023 року. 

3. Організація та керівництво проведенням заходу

Керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснює відділ єдиноборств, 
складно-координаційних та стрілецьких літніх олімпійських видів спорту 
департаменту олімпійського спорту Міністерства молоді та спорту України (далі – 
Мінмолодьспорт), Федерація стрільби з лука України (далі – Федерація), управління 
молоді та спорту Львівської облдержадміністрації та Львівська обласна військова 
адміністрація. 

                ЗАТВЕРДЖУЮ

                Заступник Міністра 
                молоді та спорту України

                __________Людмила ПАНЧЕНКО

                _____________________2023 року

           
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
             Заступник Міністра  
             молоді та спорту України 

             _______________ М. ДАНЕВИЧ 
             __________________2019 року    
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В умовах дії на території України воєнного стану у зв’язку із триваючою 
широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України 
відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про 
введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 
2022 року № 2102-ІХ (зі змінами, внесеними Указом Президента України 
від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України 
від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ, Указом Президента України від 18 квітня 
2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року 
№ 2212-ІХ, та Указом Президента України від 06 лютого 2023 року № 58/2023, 
затвердженим Законом України від 07 лютого 2023 року № 2915-ІХ), проведення 
змагань здійснюється з дотриманням вимог Законів України "Про національну 
безпеку України" та "Про правовий режим воєнного стану" та наказу 
Мінмолодьспорту від 28.05.2022 № 1587 "Про деякі питання проведення 
всеукраїнських спортивних заходів в умовах воєнного стану" (зі змінами).

Медичне забезпечення змагань здійснюється відповідно до спільного наказу 
Міністерства молоді та спорту України і Міністерства охорони здоров'я України 
від 15.07.2020 № 603/1608 "Про медичне забезпечення проведення фізкультурно-
оздоровчих та спортивних заходів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
31 липня 2020 року за № 731/35014.

Відповідальність за підготовку місць проведення змагань (стрілецьких 
комплексів), прийом, розміщення та від’їзд іногородніх учасників змагань, тренерів 
та суддів покладається на управління молоді та спорту Львівської 
облдержадміністрації, Львівської обласної військової адміністрації за місцем 
проведення змагань та власників спортивних споруд. Безпосередня відповідальність 
за проведення змагань покладається на головну суддівську колегію, затверджену 
Мінмолодьспортом за поданням Федерації. 

Управління молоді та спорту Львівської обласної військової адміністрації 
інформує Мінмолодьспорт про готовність спортивної споруди за 30 днів до початку 
змагань.

Організація та проведення змагань здійснюється із дотриманням Закону 
України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". 
Відповідальною за його виконання є державний тренер штатної команди національної 
збірної команди України зі стрільби з лука Садовнича Олена Анатоліївна, головний 
суддя та учасники змагань.

Відповідальність за підготовку місця змагань, дотримання діючих вимог 
режимних, безпекових та протиепідемічних заходів покладається на управління 
молоді та спорту Львівської облдержадміністрації, Львівську обласну військову 
адміністрацію та Федерацію.

4. Учасники заходу

На змагання допускаються спортсмени: юніори (чоловіки та жінки – 
2003-2005 р. н.,), кадети (чоловіки та жінки – 2006 р. н.) та молодші у складі збірних 
команд областей України та м. Києва, що мають підготовку не нижче І-го 
спортивного розряду серед юніорів та ІІІ-го спортивного розряду серед кадетів, за 
викликом Мінмолодьспорту, а також запрошені спортсмени іноземних країн.
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Допуск збірних команд областей та учасників на змаганні здійснюється за 
викликом Мінмолодьспорту, по дві команди в кожній віковій категорії (максимум 24 
спортсмени від області), решта учасників можуть бути допущені організаторами до 
змагань особистого виду програми, за наявності вільних місць та в межах пропускної 
здатності спортивної бази, на якій проводяться змагання згідно з листами 
відряджуючих організацій

Інформація про підтвердження участі команди та кількісного складу має бути 
надана представниками областей до місця проведення змагання за 15 діб до початку 
заходу змагань за ел. адресою: electron.lviv@gmail.com, uprsport.vlad@gmail.com

Всі питання щодо належності спортсменів до фізкультурно-спортивних 
товариств, відомств, територій, нарахування заохочувальних очок, тощо, повинні 
вирішуватися тільки до початку змагань, на підставі заявок на участь у змаганнях.

5. Характер заходу
Змагання – особисті.

6. Програма проведення змагань

Під час проведення змагань, з метою вшанування світлої пам’яті, громадянської 
відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих 
під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та 
територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної 
агресії Російської Федерації проти України, відповідно до Указу Президента України 
від 16 березня 2022 року № 143/2022 "Про загальнонаціональну хвилину мовчання за 
загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України" проводити 
щоденно о 9 годині 00 хвилин загальнонаціональну хвилину мовчання за 
співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти 
України.

У місці проведення урочистої частини змагань встановлюється Державний 
Прапор України з дотриманням вимог шанобливого ставлення до нього та символіка 
організатора спортивних змагань. 

Урочиста частина змагань розпочинається із загальної хвилини мовчання за 
загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, 
виконанням Державного Гімну України.

Ведення урочистої частини змагань відбувається державною мовою.

Послідовність виконання вправ на змаганні:
Дні 10.04.2023 11.04.2023 12.04.2023 13.04.2023 14.04.2023

Класичний 
лук
Блочний 
лук

День приїзду
та пристрілка

Кваліф. раунд 
70м+70м 

(юніори, юніорки)
Кваліф. раунд 

60м+60м 
(кадети, кадетки)

1/64 (1/48) за 
необхідності

Олімпійський раунд:
(кадети, кадетки)

до ½ фіналу включно
Олімпійський раунд:
(юніори, юніорки )

до ½ фіналу включно

Командний 
олімпійський 

раунд: 
(70 м, 60 м)

Змішані команди

Олімпійський 
раунд-фінали 

(юніори та 
кадети)

mailto:electron.lviv@gmail.com
mailto:uprsport.vlad@gmail.com
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7. Безпека та підготовка місць проведення заходу

Порядок підготовки спортивних споруд та спеціально відведених місць, 
дотримання безпеки учасників і глядачів під час проведення змагань проводиться 
відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2025 "Про 
порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для 
проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів" і від 09.12.2020 
№ 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" 
(зі змінами) та спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України 
від 19.11.2020 № 58 "Про затвердження протиепідемічних заходів під час проведення 
спортивних змагань на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної 
хвороби COVID-19" (змагання проводяться з дотриманням санітарно-
епідеміологічних вимог), а також за згодою управління молоді та спорту Львівської 
обласної військової адміністрації на проведення такого заходу.

Забезпечення заходів безпеки спортсменів під час проведення змагань 
покладається на головного суддю, затвердженого Мінмолодьспортом за поданням 
Федерації. Під час організації та проведення змагань головний суддя забезпечує 
учасників заходу інформацією про найближче укриття, до якого необхідно слідувати 
під час повітряної тривоги. 

Додаткові заходи безпеки вказані у додатку до Регламенту.
У разі оголошення повітряної тривоги в регіоні, в якому проводиться 

спортивний захід, відповідальний за безпеку проведення заходу приймає рішення 
щодо евакуації всіх учасників в укриття або споруду, яка може використовуватися як 
укриття, та знаходитися на відстані не більше ніж 500 метрів від спортивної споруди, 
де проводиться захід.

У разі недотримання/порушення встановлених вимог безпеки під час повітряної 
тривоги будь-якими учасниками змагань, кожен особисто несе відповідальність за 
своє життя та здоров’я.

 За технічну підготовленість спортсменів та відповідність спортивному розряду 
відповідає представник команди, особистий тренер спортсмена та керівник 
організації, який підписує заявку та відряджає спортсменів на змагання.

8. Умови визначення першості
та нагородження переможців і призерів

Змагання проводяться згідно з діючими правилами змагань зі стрільби з лука.
Спортсмени, які посіли перше, друге та третє місця, нагороджуються 

дипломами Мінмолодьспорту, медалями відповідних ступенів.

9. Умови фінансування заходу 
та матеріального  забезпечення учасників

Всі витрати на участь спортсменів та тренерів у змаганнях та оплата експрес-
тестування для виявлення антигенів коронавірусу SARS-Cov-2 (COVID-19) учасників 
змагань здійснюються за рахунок організації, що відряджає. 



5

Витрати, пов’язані з проведенням змагань: експлуатація спортивної споруди 
(стрільбище, спортивне поле), щитів, інформаційного електронного екрану (табло), 
мобільних пристроїв для введення результатів  «Ianseo», послуги з автоперевезень 
(автобуси), вантажний автомобіль; закупівля мішеней, поліграфічних послуг, 
друкованої продукції (афіша, банери), нагороджувальної атрибутики (медалі), 
канцелярських товарів, паперу; витрати на харчування, проживання, проїзд, добові, 
забезпечення антисептиками, масками, рукавичками суддів змагань та представника 
Мінмолодьспорту – за рахунок Мінмолодьспорту в межах коштів, визначених 
Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та 
спортивних змагань України на 2023 рік. 

10. Строки та порядок подання
заявок на участь у заході

 Іменні заявки на кожного учасника змагань та тренера-представника (попередня 
реєстрація) повинні бути надіслані за 20 діб до початку заходу за ел. адресою: 
electron.lviv@gmail.com або uprsport.vlad@gmail.com.

Граничний термін подачі остаточних заявок (фінальна реєстрація) в 
електронному вигляді – до 27.03.2023 року, за 15 діб до початку заходу. 

У разі відсутності інформації про підтвердження участі спортсменів, тренерів 
та їх кількісного складу за 15 діб до початку змагань, бронювання для розміщення цієї 
команди організаторами змагань не забезпечується. 

Іменні заявки підписує керівник організації, що відряджає команду
на змагання. Вони мають бути завірені печаткою цієї організації.

Підписи лікаря про допуск кожного з учасників змагань мають бути завірені 
печаткою міського чи обласного лікувально-фізкультурного диспансеру. 

Представник команди подає до мандатної комісії оригінал іменної заявки, 
паспорт учасника заходу, страховий поліс та результат експрес-тестування для 
виявлення антигенів коронавірусу SARS-Cov-2 COVID-19, ПЛР-тест, сертифікат про 
повну вакцинацію на офіційному бланку, завіреному печаткою в установленому 
порядку, рапорт ознайомлення з вимогами безпеки під час повітряної тривоги.

    Директор департаменту 
    олімпійського спорту               Нельсон ГАЙРІЯН

ПОГОДЖЕНО

Перший віце-президент 
Федерації  стрільби з лука України
  
________________ Валерій БУЛКО
 

 __________________2023 року    
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