
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Заступник Міністра  

молоді та спорту України 

 

Матвій БІДНИЙ  

 

 

Регламент 

проведення чемпіонату України з веслування на човнах "Дракон"  

 (III ранг)  
 

1. Цілі і завдання 

 

Чемпіонат України з веслування на човнах "Дракон" (III ранг) приурочений 

до Дня Конституції України (далі – змагання) проводиться з метою: 

подальшого розвитку виду спорту і його популяризації в державі; 

активізації навчально-тренувальної роботи в спортивних організаціях; 

підвищення рівня майстерності спортсменів; 

відбору найсильніших спортсменів до складу національної збірної команди 

України для участі в міжнародних змаганнях; 

підведення підсумків роботи спортивних організацій; 

залучення широких верств населення до занять фізичною культурою  

та спортом.  

 

2. Строки і місце проведення змагання 

 

Змагання проводиться з 24 по 27 червня 2021 року в м. Києві за адресою: 

вул. Оболонська набережна, 22, Водний стадіон (Комунальне підприємство 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) "Спортивний комплекс"). 

 

3. Організація та керівництво проведенням змагання 

 

Керівництво проведенням змагання здійснюють Міністерство молоді  

та спорту України (далі – Мінмолодьспорт) та Федерація України з веслування 

на човнах "Дракон" (далі – Федерація).  

Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення змагання 

покладається на департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації), на головного суддю 

змагання та суддівську колегію, рекомендовану Федерацією, та затверджену 

Мінмолодьспортом. 

Головний суддя змагання – Кондес Олег Петрович (суддя міжнародної 

категорії). 
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Відповідальна особа за дотримання учасниками відповідних санітарних  

та протиепідемічних заходів під час проведення змагання – Кондес Олег 

Петрович (головний суддя змагання). 

 

4. Учасники змагання 

 

До участі в змаганні допускаються збірні команди Автономної Республіки 

Крим, областей, міст України та мм. Києва і Севастополя. 

До участі в змаганні допускаються спортсмени – громадяни України. 

Форма одягу учасників змагання – спортивна, згідно з вимогами діючих 

Правил спортивних змагань з веслування на човнах "Дракон" (далі – Правила). 

Вікові категорії учасників змагання: 

- дорослі (чоловіки і жінки): 19-39 років. 

Види програми:  

чоловічі, жіночі та змішані екіпажі. 

До участі у змаганні можуть бути допущені тільки спортсмени, які входять 

до складу збірних команд Автономної Республіки Крим, областей, міст України, 

мм. Києва, Севастополя з веслування на човнах "Дракон". 

Головний суддя змагання залишає за собою право відмовити учаснику  

у допуску до змагання. 

Граничний вік спортсмена визначається числом років на 31 грудня 

попереднього року. 

До участі в змаганні барабанщик може бути включений до складу екіпажу, 

якщо в поточному році йому виповнюється 15 років. Барабанщик необов'язково 

повинен бути тієї ж статі, або віку, що екіпаж у відповідній категорії. 

До участі в змаганні стерновий може бути включений до складу екіпажу, 

якщо в поточному році йому виповнюється 18 років, граничний вік стернового 

необмежений. Стерновий необов'язково повинен бути тієї ж статі або віку,  

що екіпаж у відповідній категорії.  

В одній дистанції учасники мають право взяти участь в складі екіпажів 

тільки однієї регіональної збірної команди (або - область 1, або область – 2 і т.п.) 

за одну збірну команду. 

Якщо збірна команда заявила на одну дистанцію два і більше екіпажів  

в одному класі – змінювати першочергово заявлений екіпаж (барабанщика  

та стернового включно) заборонено. 

Остаточний склад екіпажу затверджується за 10 днів до початку змагання.  

У разі виявлення порушення Правил та норм цього Регламенту зі сторони 

представників команд, спортсменів, тренерів, членів екіпажів – до них буде 

застосовано дисциплінарні заходи, передбачені Статутом Федерації України  

з веслування на човнах "Дракон", екіпаж дискваліфікується, а результат 

показаний на інших дистанціях у цих змаганнях – анульовується. 

Кожен учасник допускається до участі в змаганні тільки за наявності 

страхового полісу та допуску лікаря із спортивної медицини. 

Рівень допуску до змагання за класифікацією: 

- дорослі – не нижче І розряду. 
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Склад одного екіпажу:  

- 14 осіб у т. ч. 10 веслярів, 2 змінні веслярі, 1 барабанщик, 1 стерновий.  

До складу збірної команди обов’язково має бути включено мінімум 1 тренер 

і 1 представник. 

Змагання проводяться на човнах типу Д-12 "Дракон" на дистанціях: 

- клас чоловіки – 200, 500 та 2000 метрів; 

- клас жінки – 200, 500 та 2000 метрів; 

- клас змішаний – 200, 500 та 2000 метрів. 

Кількість екіпажів від збірних команд Автономної Республіки Крим, 

областей, міст України, мм. Києва, Севастополя – необмежена. 

 

5. Характер заходу 

 

Змагання особисто-командні, проводиться відповідно до Правил. 

 

6. Програма змагання 

 

Програма змагання: 

24.06.2021 (четвер): 

07:00 – 10:00 – робота суддівської бригади (облаштування дистанції); 

07:00 – 10:00 – розвантаження та підготовка змагальних човнів до змагання; 

11:00 – 12:00 – тестування дистанції; 

12:00 – 15:00 – пробні заїзди, тренування спортсменів на воді; 

15:00 – 18:00 – робота мандатної комісії; 

15:00 – 18:00 – доїзди учасників змагання; 

18:00 – 20:00 – засідання мандатної комісії, жеребкування. 

25.06.2021 (п’ятниця): 

08:00 – 08:45 – нарада суддівської колегії; 

09:00 – 09:45 – тренування, апробація дистанції;  

10:00 – 10:30 – парад учасників, відкриття змагання; 

11:00 – 19:00 – змагання на дистанції 500 метрів (змішаний, чоловічий та жіночий 

класи). 

26.06.2021 (субота): 

08:00 – 08:45 – нарада суддівської колегії; 

09:00 – 09:45 – тренування, апробація дистанції;  

10:00 – 17:00 – змагання на дистанції 200 метрів (змішаний, чоловічий та жіночий 

класи); 

17:10 – 18:20 – нагородження переможців та призерів на дистанціях 200 та 500 

метрів. 

27.06.2021 (неділя): 

08:00 – 08:45 – нарада суддівської колегії; 

09:00 – 09:45 – тренування, апробація дистанції;  

10:00 – 17:00 – змагання на дистанції 2000 метрів (змішаний, чоловічий  

та жіночий класи); 

17:10 – 18:20 – нагородження переможців та призерів на дистанції 2000 метрів. 
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18:30 – 19:00 – нарада з представниками команд; 

19:00 – 20:00 – нарада суддівської колегії. 

За рішенням суддівської колегії до програми змагання можуть бути внесені 

зміни. 

Допускається проведення змагання за умови, що в спортивному змаганні 

братимуть участь не менше 3 команд у кожній групі. 

 

7. Безпека та підготовка місць проведення змагання 

 

Підготовка місць проведення змагання здійснюється 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"  

та від 09 грудня 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", постанови Головного державного санітарного 

лікаря України від 19 листопада 2020 року № 58 "Про затвердження 

протиепідемічних заходів під час проведення спортивних змагань на період 

карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)"  

та за згодою департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

 

8. Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів 

 

Спортсмени – члени команд, які посіли I, II, III місця у змаганні окремо  

на кожній дистанції і в кожному класі нагороджуються медалями 

Мінмолодьспорту відповідних ступенів. 

 

9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників 

 

Витрати на організацію та проведення змагання здійснюються за рахунок 

коштів Державного бюджету України передбачених Мінмолодьспорту 

відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих  

та спортивних заходів України на 2021 рік (харчування суддів, розміщення 

суддів, послуги з обслуговування змагання, матеріально-технічне  

та організаційне забезпечення змагання, придбання нагородної атрибутики 

(медалі), послуги по встановленню дистанції, оренда плавальних бонів, послуги 

з демонтажу дистанції, оренда катерів для обслуговування змагання, послуги 

швидкої медичної, охоронної, рятувальної, пожежно-рятувальної служби  

та поліції, послуги з прибирання території, послуги охорони, прокат біотуалетів, 

послуги звуко-, світло- операторів, телекомунікаційні послуги, послуги  

з передачі даних, послуги з обслуговування локальних мереж, послуги  

з відеозйомки) в межах затвердженого кошторису.  
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Інші витрати на організацію та проведення змагання здійснюються  

за рахунок позабюджетних коштів, залучених Федерацією. 

За кошти організацій, що відряджають, здійснюються всі витрати з участі 

спортсменів, тренерів та представників команд у змаганні: оплата проїзду та добових 

під час переїзду учасників змагань, харчування та проживання, довідки експрес-

тестування на визначення антигену до вірусу COVID-19. 

 

10. Строки та порядок подання заявок на участь 

 

Попередні іменні заявки на участь у змаганнях надсилаються  

в форматі EXCEL за встановленою формою не пізніше, ніж за 15 днів до початку 

змагання на електронну адресу: ukrdbf.secretary@gmail.com. 

Для участі в змаганні до мандатної комісії в день приїзду подаються: іменні 

заявки завірені печаткою та підписом керівництва структурних підрозділів 

Автономної Республіки Крим, областей, міст України та мм. Києва  

і Севастополя та лікарем, копія паспорту (id-картки), страхові поліси, довідки  

з результатами експрес-тестування на визначення антигену до вірусу COVID-19 

на офіційному бланку, завіреному печаткою (за рахунок відряджаючої 

організації). 

Обов’язково, представником кожної команди до мандатної комісії надається 

документ з особистим підписом кожного учасника змагань про те що:  

проведено інструктаж з техніки безпеки;  

учасники змагання вміють плавати (не менше 50 м.); 

знають про правила поведінки на воді; 

ознайомлені з правилами поведінки під час проведення масових заходів  

під час карантину. 

До участі у змаганні допускаються команди, які підтвердили в установлений 

строк свою участь. 

Звіт головного судді змагання, протоколи результатів змагання,  

заявки (іменні та командні), надсилаються протягом 5-ти календарних днів після 

завершення змагання офіційним листом на бланку Федерації, у паперовому 

вигляді, до Мінмолодьспорту за адресою: Міністерство молоді та спорту 

України, департамент фізичної культури та неолімпійських видів спорту,  

кім. 410, вул. Еспланадна, 42, 01601, м. Київ, Україна, або в електронному 

вигляді на е-mail: correspond@msms.gov.ua. 

Оперативна інформація з фотографіями про кількість учасників, кількість 

регіонів та призові місця команд-учасниць надається до Мінмолодьспорту в день 

закінчення змагання (не пізніше 08:00 28.06.2021) на e-mail: 

correspond@msms.gov.ua та odiahailosport@gmail.com. 

 

11. Медичне забезпечення 

 

Для медичного забезпечення змагання залучаються кваліфіковані медичні 

працівники.  

Присутність лікаря зі спортивної медицини на змаганні обов’язкова. 

mailto:ukrdbf.secretary@gmail.com


6 

Лікар змагання входить до складу суддівської колегії на правах заступника 

головного судді. Усі його рішення в межах наданих йому повноважень 

обов’язкові для виконання учасниками, суддями, організаторами змагання. 

 

Цей регламент є офіційним викликом на змагання. 

 

 

Заступник директора департаменту 

фізичної культури та  

неолімпійських видів спорту –  

начальник відділу пріоритетних 

неолімпійських видів спорту 

  

 

 

 

Оксана АНАСТАСЬЄВА 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

Президент Федерації України  

з веслування на човнах «Дракон» 

 

_________________ Валерій МОРГУН   

«26» травня 2021 року 
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