
 

ЗАТВЕРДЖУЮ     ПОГОДЖЕНО                  

Начальник управління у справах                         Начальник відділу у справах молоді,  

молоді, фізичної культури та                               фізичної культури та спорту виконавчого             

спорту виконавчого комітету                               комітету Ковельської міської ради 

Ковельської міської ради                                      «____» серпня 2021 року 

«____» серпня 2021 року                                      ______________І.М. Семенюк                                          

__________ А.Д.Мигуля                                         

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

Про проведення ХХХVIІ всеукраїнських змагань  

« ДЕНЬ МАШИНОБУДІВНИКА » 

1. Мета і завдання 

- розвиток та популяризація веслування на байдарках і каное в області; 

- пропаганда здорового способу життя; 

- відзначення професійного свята « День машинобудівника ». 

2. Терміни та місце проведення змагань 

Змагання проводяться 17-19 вересня 2021 року в м. Ковель на базі веслувального каналу КЗ  

«КДЮСШ» ім. Є. Кондратовича  , вул. Фабрична 26 ( акваторія міського водосховища ). Приїзд 

команд 17 вересня 2021 року. Засідання суддівської колегії  17 вересня 2021 року. Початок змагань 

18 вересня об 10:00 год. 

3. Керівництво змаганнями 

        Загальне керівництво з організації та проведення змагань здійснюють відділ у справах молоді, 

фізичної культури та спорту виконавчого комітету Ковельської міської ради, Волинська обласна 

федерація каное,  КЗ  « КДЮСШ » ім.Є.Кондратовича.   

         Безпосереднє проведення змагань покладається на головну суддівську колегію. 

4. Учасники, програма змагань 

      До змагань допускаються юніори  2004-2005 рр.н., юнаки та дівчата 2006-2007 рр.н., 2008-2009 

рр.н.,2010 р.н.і мол. фізкультурно-спортивних організацій області, а також команд Республіки 

Білорусь, Польщі та України. 

Програма:  18 вересня 2021 року: 

            2010 р.н.                       200 м К-1 юн., С-1 юн, К-1 дів., С-1 дів.,  

            2008-09 рр.н.                200 м К-1 юн., С-1юн, К-1 дів, С-1 дів., 

            2006-07 рр.н.                200 м К-1 юн., С-1 юн, К-1 дів., С-1 дів., 

            2004-05 рр.н.                200 м К-1 юн., С-1юн, К-1 юніорки, С-1 юніорки. 

            2004-07 рр.н.              4х100 м змішана естафета К-1 юн.,С-1 юн., К-1 дів., С-1 дів. 

Програма:   19 вересня 2021 року: 

            2008-09 рр.н.                1000 м К-1 юн, С-1юн, К-1 дів, С-1 дів., 

            2006-07 рр.н.                2000 м К-1 юн, С-1 юн, К-1 дів., С-1 дів., 

            2004-05 рр.н.                3000 м К-1 юн, С-1юн, К-1 юніорки, С-1 юніорки. 

 

        Змагання особисті, склад команди необмежений . 

        Змагання проводяться згідно з діючими ( міжнародними ) правилами  змагань з веслування на 

байдарках і каное. 

         Учасники 2008 р.н. і молодші допускаються до змагань лише у рятувальних жилетах! 

5. Безпека та підготовка місць проведення змагань 

           Відповідно до положення про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально 

відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів, 

затвердженого постановою КМУ від 18 грудня 1998 року «2025 підготовка та належний технічний 

стан спортивних споруд покладається на їх власників»  



           Заходи проводяться лише на спортивних спорудах, прийнятих до експлуатації комісіями з 

контролю за станом спортивних споруд, суддівськими колегіями,при суворому дотриманні чинних 

норм і правил експлуатації, технічних норм, правил проведення спортивних змагань, правил 

експлуатації, технічних норм, правил проведення спортивних змагань, правил поведінки учасників 

і глядачів, правил пожежної безпеки, інших нормативних актів тощо. 

           Контроль підготовкою спортивних споруд та забезпечення безпеки під час проведення 

змагань здійснює робоча комісія, до складу якої включено відповідних фахівців , представників 

організаторів заходу, власників спортивної споруди та інших заінтересованих установ та 

організацій. 

           Власник спортивної споруди не менш ніж за 4 години до початку змагань зобов'язаний 

подати відповідний акт до робочої комісії, яка визначає готовність об'єкту до проведення заходу. 

           Невиконання вимог, передбачених зазначених обставин під час проведення заходів, тягне за 

собою відповідальність, передбачену законодавством чинним України. 

6. Медичне забезпечення змагань 

             Для медичного забезпечення змагань залучаються кваліфіковані медичні працівники. 

Присутність лікаря зі спортивної медицини обов'язкова  на змаганнях всіх рівнів. Лікар змагань 

входить до складу суддівської колегії на правах заступника головного судді. Всі його рішення в 

межах компетентності обов'язкові для учасників, суддів, організаторів змагань. Лікар представляє 

в організаційний комітет або суддівську колегію план медичного забезпечення  змагань та звіт з їх 

закінчення. 

              Організатори змагань рекомендують мати на кожного учасника індивідуальні страхові 

поліси спортсмена. 

Відповідно до наказу Міністерства молоді та спорту України, Міністерства охорони 

здоров’я України від 27.12.2017 № 5232/1746 «Про затвердження Положення про медичне 

забезпечення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, закладів фізичної культури і 

спорту» медичне забезпечення заходів здійснюється відповідно до стандартів надання медичної 

допомоги. Допуск осіб-учасників для участі у заході здійснює лікар, що є працівником закладу 

охорони здоров’я державної та комунальної форм власності системи надання лікарсько-

фізкультурної допомоги в Україні, що має право на проведення медичних оглядів та надання 

медичного допуску особам до занять фізичною культурою та спорту, у тому числі є обов’язковим 

диспансерним наглядом, шляхом проведення медичного огляду цих осіб. Лікар змагань входить до 

складу суддівської колегії. Рішення лікаря заходу обов’язкові для виконання організатором 

заходу, суддями та іншими особами-учасниками. 

Особи-учасники допускаються до участі у заході на підставі допуску лікаря шляхом 

проведення медичного огляду та наявності страхового свідоцтва (поліса, сертифіката), 

передбаченого п. 2 частини четвертої статті 6 Закону України «Про страхування». 

З метою здійснення медичного забезпечення заходу керівник спортивної або фізкультурно-

спортивної організації спільно із закладом охорони здоров’я формує заявочний лист учасників 

фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів за формою та вносить до цього додатку 

інформацію з урахуванням особливостей конкретного виду. 
Головному судді змагань  дотримуватись вимог ПКМУ від 09.12.2020 року № 1236 “Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобіганню 

поширенню на території України  гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  

SARS-CoV-2” (зі змінами) постанов головного державного санітарного  лікаря України № 58 від 19.11.2020 

року  “Про затвердження протиепідемічних заходів під час проведення спортивних заходів  на період  

карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID  - 19)”, № 54 від 18.09.2020 року  “Про 

затвердження протиепідемічних заходів в деяких закладах фізичної культури та спорту  на період  

карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID  - 19)” та від  22.04.2021  року  № 3 

«Протиепідемічні  заходи  під  час  проведення  масових  спортивних заходів на відкритому повітрі на 

період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної  хвороби  (COVID – 19)». наказів управління 

молоді, фізичної культури та спорту від 17.06.2021 року «Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідеміч-них заходів з метою запобігання поширенню на території області гострої 

респі-раторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», відділу у справах молоді, 

фізичної культури та спорту від 17.06.2021 року № 68  «Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території Кввельської 



територіальної  громади  гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  SARS – 

CoV - 2»,   з  урахуванням рішень Державної та регіональної комісій з питань техногенно-екологічної 

безпеки. 

 

7. Нагородження 

                 Переможці і призери змагань нагороджуються медалями  

8. Фінансування 

         Фінансування заходу проводиться шляхом кооперування коштів: 

- відрядні витрати, пов'язані з участю спортсменів у змаганнях – за рахунок організацій, що 

відряджають; 

- оплата харчування усіх членів  суддівської колегії  ( готівкою ) – за рахунок у справах  

молоді,фізичної культури та спорту Ковельської міської ради; 

- підготовка місця проведення змагань – за рахунок КЗ « КДЮСШ » імені Євгена 

Кондратовича; 

- інші витрати пов'язані з організацією та проведенням змагань – за рахунок спонсорських 

коштів 

 

9. Заявки 

         Заявки ( друковані ), завірені керівником спортивної організації та медичної установи, 

подаються в суддівську колегію тренером – представником в день приїзду на змагання. 

10. Інші умови, які забезпечують якісне проведення заходу 

                  Представник КДЮСШ моб.т. +380992470781 – Володимир Троцюк 

         Заявки на участь попередньо  ( до 16.09.2021 р. )   подати за адресою :  

         E-mail : tosja09@meta.ua 

Дане положення є офіційним викликом на змагання 

 

    

 

    

 

 

 

 

   

   

 


