
ПРО ОБОВ’ЯЗКОВЕ ТЕСТУВАННЯ НА COVID-19 УЧАСНИКІВ 
ЧЕМПІОНАТІВ УКРАЇНИ 

 

 Федерація каное України звертається до всіх зацікавлених осіб та організацій 

з роз'яснення, щодо умов участі збірних команд областей у чемпіонаті України серед 
юніорів 2003-2004 рр. н. та молоді до 23 років та особистому чемпіонаті України 
пам'яті заслуженого тренера Вячеслава Сорокіна, проведення яких заплановане у 
травні 2021 року у м. Дніпрі, та інформує про таке. 

 Положенням проведення офіційних Всеукраїнських змагань з веслування на 
байдарках і каное у 2021 році від 12.03.2021 № 341/4.2/21 вказані, умови проведення  
всеукраїнських змагань на час дії на території України карантинних заходів у зв'язку 
з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). 

 Пунктами 5 та 6 Постанови 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)" визначено, що обов'язковою умовою для участі учасника у 
змаганнях (спортсмени, тренери, представники команд, технічні працівники команд 
та інші) є подання на офіційному бланку, завіреному печаткою, результату експрес-

тестування на визначення антигену до вірусу COVID-19. 

 

 Експрес-тестування на визначення антигену до вірусу COVID-19 має бути 
зроблене не пізніше ніж за 1 день до дня проведення змагань.  

 

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ СЕРЕД ЮНІОРІВ І МОЛОДІ 

Таким чином, для участі у чемпіонаті України серед юніорів 2003-2004 рр. н. та 
молоді до 23 років (день приїзду – 20 травня) експрес-тестування на визначення 
антигену до вірусу COVID-19 має бути зроблений не раніше 19 травня 2021 року. 
Результати експрес-тестування на визначення антигену до вірусу COVID-19 

зробленого 18 травня 2021 року, або раніше, мандатною комісією чемпіонату 

України серед юніорів 2003-2004 рр. н. та молоді до 23 років прийматися не будуть, 

відповідно такі спортсмени до участі у змаганнях допущені не будуть.  

Федерація звертає увагу на те що експрес-тестування може бути зроблено в день 
приїзду 20 травня 2021 року. 
 

ОСОБИСТИЙ ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ 

Для участі в особистому чемпіонаті України пам'яті заслуженого тренера 
Вячеслава Сорокіна (день приїзду – 25 травня) необхідно пройти експрес-

тестування на визначення антигену до вірусу COVID-19 24 травня.  

Результати експрес-тестування на визначення антигену до вірусу COVID-19 

зробленого 23 травня 2021 року, або раніше, мандатною комісією Особистого 
чемпіонату України прийматися не будуть, відповідно такі спортсмени до участі у 
змаганнях допущені не будуть. Федерація звертає увагу на те що експрес-

тестування може бути зроблено в день приїзду. 

 



 В будь якому разі експрес-тестування на визначення антигену до вірусу 
COVID-19 має бути зроблений не пізніше ніж за 1 день до дня старту, конкретного 
спортсмена, або в день старту. 


