ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Міністра молоді та спорту
України
_____________ Людмила ПАНЧЕНКО
Регламент
проведення чемпіонату України з веслування на байдарках і каное
Всеукраїнські змагання з веслування на байдарках і каное проводяться
відповідно до Правил спортивних змагань з веслування на байдарках і каное
затверджених в Міністерстві молоді та спорту України 15. 02.2021 за № 3/4.2/21
(далі – Правила).
1. Цілі і завдання заходу
Метою проведення змагань є:
популяризація та розвиток веслування на байдарках і каное в Україні;
визначення стану підготовки членів національної збірної команди України;
відбір спортсменів до складу національної збірної команди України
на 2023 рік;
заохочення дітей, юнацтва та молоді до регулярних занять спортом;
пошук і відбір перспективної та талановитої молоді.
2. Строки і місце проведення змагань
Чемпіонат України (далі – Змагання), проводиться з 08 по 12 вересня
2022 року в м. Умані на базі Уманської ДЮСШ № 1.
3. Організація та керівництво проведення змагання
Організація та загальне керівництво проведенням змагання здійснюється
Міністерством молоді та спорту України (далі – Мінмолодьспорт).
В умовах дії на території України воєнного стану у зв’язку із
широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України у
відповідності 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).
Медичне забезпечення змагання здійснюється відповідно до наказу
Мінмолодьспорту і МОЗ 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.
Змагання проводяться із дотриманням Закону України "Про забезпечення
функціонування української мови як державної". Відповідальним за його
виконання є провідний тренер штатної команди національної збірної команди
України з веслування на байдарках і каное Кострома Тетяна Валер'янівна та
учасники змагань, спільно із структурним підрозділом з питань фізичної культури
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і спорту Черкаської обласної держадміністрації та Федерацією каное України.
Відповідальність за підготовку та організацію змагань, забезпечення
харчуванням спортсменів, тренерів, представників команд, суддів, розміщення
спортивного обладнання та човнів, забезпечення матеріально-технічними
засобами роботи суддівської колегії, безпеки проведення заходів на відкритих
водоймищах покладається на структурний підрозділ з фізичної культури і спорту
Черкаської обласної держадміністрації.
Безпосереднє проведення змагань покладається на Головну суддівську
колегію (далі – ГСК), затверджену Мінмолодьспортом за погодженням з
Федерацією каное України.
4. Учасники змагання
В умовах воєнного стану в змаганнях беруть участь спортсмени 2003 р. н. і
старші за заявками структурних підрозділів з питань фізичної культури і спорту
обласних, міських адміністрацій, м. Києва, закладів спеціалізованої освіти
спортивного профілю із специфічними умовами навчання, ДЮСШ, СДЮШОР,
ШВСМ, ЦОП, ФСТ, спортивних клубів, обласних федерацій та Федерації каное
України (далі – ФКУ).
Склад однієї команди: 21 спортсмен, 3 тренери.
5. Характер змагань
Змагання особисті.
Особисті – спортивні змагання, в яких беруть участь троє і більше
спортсменів у кожному виді змагань, і за результатами яких визначається тільки
особиста першість.
6. Програма проведення змагань
Чоловіки
Жінки

Змішані (мікс)

К-1, К-2, С-1, С-2
К-4,
С-4
К-1, К-2
К-4, С-4
С-1
С-2
ХС-2, ХК-2
ХС-4, ХК-4

200 м
200 м
200 м
200 м
200 м
200 м
200 м
200 м
200 м

500 м
500 м
500 м
500 м
500 м
500 м
500 м
500
500

1000 м
1000 м
1000 м
1000 м
1000м

Проведення мандатної комісії в день приїзду – 08 вересня з 09 до
15 години, засідання ГСК спільно з представниками команд з 16 до 18 години.
Під час спільного засідання ГСК з представниками команд відбудеться
остаточний розподіл класів човнів по днях та визначення часу старту екіпажів.
7. Безпека та підготовка місць проведення змагання
Підготовка спортивних споруд та спеціально відведених місць,
дотримання безпеки учасників і глядачів під час проведення змагань проводиться
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року
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№ 2025 "Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально
відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних
заходів", підпункту 6 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 09
грудня 2020 року № 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", 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)", наказу Міністерства внутрішніх справ
України "Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об’єктах
України" від 10.04.2017 № 301, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04
травня 2017 року за № 566/30434, протокольного рішення Кабінету Міністрів
України від 17.06.2022 № 89 щодо організації та проведення спортивних змагань
на території України в умовах воєнного стану, розроблених "Додаткових заходи
безпеки для організації та проведення на території України чемпіонатів, Кубків та
всеукраїнських змагань серед дорослих та найближчих до них вікових груп в
умовах воєнного стану" та Правил.
Забезпечення техніки безпеки при проведенні Змагань покладається на
структурний підрозділ з питань фізичної культури і спорту Черкаської обласної
військової адміністрації, власника відповідного спортивного об'єкту, головного
суддю, медичну та рятувальну службу змагань.
За технічну підготовленість спортсмена та відповідність його спортивному
розряду відповідає представник команди, особистий тренер спортсмена та
керівник організації, який підписав заявку і відрядив спортсмена на змагання.
Відповідальність за підготовку місця проведення змагання, організацію
харчування, розміщення спортсменів, тренерів, представників команд, суддів,
розташування спортивного обладнання, забезпечення матеріально-технічними
засобами роботи суддівської колегії, медичним обслуговуванням покладається на
структурний підрозділ з фізичної культури і спорту Черкаської обласної
держадміністрації.
8. Умови визначення першості
та нагородження переможців та призерів чемпіонату України.
Переможці і призери визначаються в особистій першості на кожній дистанції
за класами човнів.
Переможці та призери нагороджуються медалями Мінмолодьспорту.
9. Умови фінансування заходу
та матеріального забезпечення учасників
За рахунок коштів державного бюджету, передбачених Мінмолодьспорту,
здійснюються витрати на організацію та проведення Всеукраїнських змагань в
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межах видатків, передбачених Єдиним календарним планом фізкультурнооздоровчих та спортивних заходів України на 2022 рік.
За рахунок Мінмолодьспорту здійснюється оплата харчування, розміщення,
проїзду з місця проживання (перебування) до місця проведення змагання та
зворотно представника Мінмолодьспорту, тренерів штатної команди національної
збірної команди України з веслування на байдарках і каное та суддів, місць
проведення змагання, водної бази, дистанції, фінішної зони (фінішна споруда,
фотофініш, приміщення для засідання ГСК, оргтехніка), рятувального катера,
3 катера супроводження, медалей. Витрати здійснюються Управлінням
"Укрспортзабезпечення".
За рахунок коштів незаборонених законодавством здійснюється оплата
добових в дорозі суддям та тренерам, паперу, канцелярських товарів, лікарських
засобів та виробів медичного призначення.
За рахунок коштів організацій, що відряджають, відповідно до пункту
1 розділу VI наказу Мінмолодьспорту від 09.02.2018 № 617 "Про затвердження
Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань
і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення
їх учасників", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 березня 2018 р. за №
264/31716, здійснюються витрати, пов'язані з участю у змаганнях спортсменів, тренерів
та представника команди, а саме:
оплата проїзду з місця проживання та зворотно, добових в дорозі, харчування,
проживання, перевезення човнів до місця змагання та зворотно, їх розміщення, оренда
автотранспорту для перевезення спортсменів та тренерів.
10. Строки та порядок подання заявок на участь у заході
Обов'язковою умовою для участі учасника у змаганнях (спортсмени, тренери,
представники команд, технічні працівники команд та інші) є подання: на
офіційному бланку свідоцтва про вакцинацію (або витяг з мобільного застосунку
"Дія"), у разі відсутності свідоцтва про вакцинацію надається завірений печаткою,
результату експрес-тестування на визначення антигену до вірусу COVID-19 або
сертифікат про повну вакцинацію (витяг з застосунку "Дія");
До мандатної комісії подаються такі документи:
запис на участь;
поіменна заявка складу команди, затверджена підписами та печаткою
відповідної медичної установи спортивного профілю, з особистим підписом
спортсмена в умінні плавати;
паспорт або його ксерокопія, з дотриманням вимог законодавства про захист
персональних даних;
поліс медичного страхування, чинний на період проведення змагань;
відомість про проходження інструктажу з техніки безпеки за встановленою
формою;
відомість про проходження цільового інструктажу з правил поведінки та
порядку дій у разі виникнення надзвичайної ситуації, за встановленою формою
зазначеному у додатку.
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11. Інші умови
Особи, хворі на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену
коронавірусом SARS-CoV-2, та особи, щодо яких встановлено в процесі
епідеміологічного розслідування підозру на інфікування гострою респіраторною
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, підлягають
самоізоляції або госпіталізації в порядку, визначеному галузевими стандартами в
сфері охорони здоров'я, а також відсторонюються від участі в тренуваннях та
змаганнях на час самоізоляції або хвороби.
Допускається участь збірних екіпажів (укомплектованих із спортсменів
різних регіонів та фізкультурно-спортивних організацій).
У Змаганнях дозволяється виступати спортсменам у необмеженій кількості
номерів програми.

Директор департаменту
олімпійського спорту

Нельсон ГАЙРІЯН

Заступник директора департаменту
олімпійського спорту – начальник
відділу циклічних та швидкісно-силових
літніх олімпійських видів спорту

Леонід МИРСЬКИЙ

Провідний тренер штатної команди
національної збірної команди України
з веслування на байдарках і каное

Павло МАЗУРЕНКО

ПОГОДЖЕНО
Президент Федерації каное України
_____________ Ігор СЛІВІНСЬКИЙ
26. 09. 2022 року

Додаток до
"Регламенту проведення Чемпіонату
України з веслування на байдарках і
каное"
Цільовий інструктаж
з правил поведінки та порядку дій
у разі виникнення надзвичайної ситуації
Я,

____________________________________________________,

займаючи

посаду_________________________________________________________________,
отримав інструктаж щодо дій у разі виникнення надзвичайної ситуації або в
разі оголошення повітряної тривоги.
Погоджуюся виконувати інструкції, що прописані у «Плані дій на випадок
оголошення повітряної тривоги або настання інших надзвичайних ситуацій чи
загроз».
Дата _________________

Підпис _________________

*Дозволяється об’єднати певну цільову аудиторію в одну табличку (наприклад,
футбольний клуб, представники стадіону, офіційні особи матчу, представники
офіційного мовника) за зразком:
№
з/п

1.
2.

ПІБ

Посада

Отримав інструкції з
порядком дій у разі
виникнення
надзвичайної ситуації
або в разі оголошення
повітряної тривоги.
Погоджуюся
виконувати інструкції
Так/Ні

Дата

Підпис

