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«Погоджую» 

Начальник управління молоді, 

фізичної культури і спорту ЗОДА 

______________ Власова Н.Ф. 

«Затверджую» 

Директор СК «Miss Grace» 

______________ Тіщенко В.Г. 

ПОЛОЖЕННЯ 
Про проведення V-го Всеукраїнського турніру 

з художньої гімнастики в СК «МОТОР СІЧ» 

«Miss Grace» 

26-28 лютого 2021, м. Запоріжжя

1. Мета і задачі:

- популяризація художньої гімнастики;

- зміцнення дружніх зв’язків зі спортивними організаціями міст

України;

- обмін досвідом роботи тренерів;

- пропаганда здорового способу життя;

- розвиток художньої гімнастики в Запорізькій області.

2. Місце та

терміни

проведення:

26 лютого - день приїзду команд 

27 лютого - перший день змагань 

28 лютого - другий день змагань. 

Турнір проводиться в Україні, м. Запоріжжя в Спортивному 

комплексі «МОТОР-СІЧ» за адресою: вулиця Іванова 24 (біля 

басейну «Славутич»). У змаганнях беруть участь команди України. 

УВАГА!!! У зв`язку зі складною епідеміологічною ситуацією в 

країні строки проведення всеукраїнських змагань можуть бути 

змінені. 



3. Організація

турниру:

Загальне керівництво підготовкою та проведенням турніру 

здійснюється СК «Miss Grace».

4. Нагородження:

Всі учасниці категорій А, В і С будуть нагороджуватися в трьох 

підгрупах: 

 • школи олімпійського резерву;

 • ДЮСШ;

 • спортивні клуби (СК).

Бажаючі нагороджуватися в підгрупі шкіл олімпійського резерву 

повинні вказати це в заявці. 

Гімнастки нагороджуються за віковими категоріями, вказаними в 

таблиці програми змагань. Учасниці, які посядуть: 

 1-е місце, нагороджуються кубком, медаллю, грамотою,

цінним призом; 

 2, 3-е місце, нагороджуються медаллю, грамотою, цінним

призом; 

 4, 5, 6-е місце, нагороджуються грамотою, цінним призом.

5. Фінансування:
Всі витрати щодо учасників, суддів, тренерів здійснюються за 

рахунок організацій, що відряджають.

6. Склад

команди:

Необмежена кількість гімнасток, 1 тренер, 1 суддя (вказати 

категорію). Для команд м. Запоріжжя 8 гімнасток від тренера.

7. Умови

прийому

Реєстрація спортсменок на участь в турнірі здійснюється за 

посиланням http://rgform.eu/event.php?id_prop=2334 до 12 лютого. 

За цією ж адресою до 19 лютого необхідно завантажити фото та 

музику. Музичний супровід має бути в форматі MP3 та

підписаний наступним чином: 

прізвище та ім’я спортсменки_клуб_рік народження_категорія. 

Заявки з медичним допуском приймаються мандатною комісією в 

день приїзду.Всім суддям і тренерам мати копію паспорту та коду.

8. Контакти:

Головний суддя змагань: 

Тіщенко Валерія Геннадіївна 

+380-99-35-45-614

gymnastics_motor@ukr.net

http://rgform.eu/event.php?id_prop=2334


ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 

Вік Група А Група В Група С 

2014 і молодші Б.п + вид на вибір Б.п Б.п (деб*ют)

2013 р.н. + вид на вибір Б.п + вид на вибір Б.п 

2012 р.н. + вид на вибір Б.п + вид на вибір Б.п 

2011 р.н. 
+ вид на вибір

(окрім ) 

+ вид на вибір

(окрім ) 
Б.п 

2010 р.н. 
+ вид на вибір

(окрім ) 

+ вид на вибір

(окрім ) 

Вид на вибір 

2009 р.н. 
+ вид на вибір

(окрім ) 

+ вид на вибір

(окрім ) 
Вид на вибір 

2008 р.н. + + 

Ф
ін

а
л

и

2007 р.н. + + 

2006 р.н. + + 

2005 р.н. та 

старші МС + + 

ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ЗАПРОШЕННЯМ НА ЗМАГАННЯ 



 

 
 

Заявка на участь в турнірі 

«Miss Grace» 

 

Команда:________________________________________________________ 
 

Телефон:__________________________Контактна особа:_______________ 
 

Місто:__________________________________________________________ 
 

Дата и час приїзду:_____________________________________________ 

 

Е-mail:__________________________________________________________ 
 

№ 
 

ПІБ 
 

Рік 
 

Група 
 

Тренер 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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7 
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Тренер:______________________________________ 
 

Суддя:_______________________________________ 




