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РЕГЛАМЕНТ 

 
Шановні члені федерації, спортівні школи та спортивні клуби 

запрошуємо Вас прийняти участь у змаганнях з художної гімнастики 
 

 
Повна назва 
змагань  

XIII відкритий міський турнір з художньої гімнастики 
«Золота мрія - 2021» 

Організатори 
змагань 

Загальне керівництво організацією та проведення змагань здійснюється 
ДЮСШ №18 та Федерацією художньої гімнастики м. Києва. Організація 
змагань покладається на головну суддівську колегію (далі організатори). 
Головний суддя змагань Надія Топільська,  
головний секретар змагань  Олена Сухобок. 

Дати проведення 26 - 28. 02. 2021р. 

Місце проведення 
змагань 

м. Київ, вул. Лісківська, 7-Б,  школа I-III ступенів № 313 

Оргкомітет Надія Топільська +38067-270-00-17 
Олена Сухобок +38097-696-01-03 
dush.kmda@gmail.com  

Учасники змагань 
та умови 
проведення 
 

Змагання особисті, проводитимуться без глядачів. 
Змагання проводяться згідно з діючими міжнародними правилами змагань 
(FIG) з гімнастики художньої. 
За нетактовну поведінку спортсмена, тренера або представника команди під 
час змагань вся команда може бути знята зі змагань, а результати її 
спортсменів анульовано. 
Організаторам змагань надається право внесення змін до програми змагань у 
зв’язку з  кількістю команд-учасниць. 

Склад команди Кількість гімнасток не обмежена, тренер, суддя. 

Розклад змагань 26 лютого – акредитація, перший день змагань  
(початок о 15:00), парад нагородження. 
27 лютого - 2 день змагань, парад нагородження. 
28 лютого - 3 день змагань, парад нагородження. 
Організатори змагань залишають за собою право на внесення змін до 
графіку змагань. 

Вікові категорії Сеньйорки, юніорки, молодші вікові категорії̈.  
До змагань не допускаються спортсменки  молодше 2015 року народження.  
Всі українські гімнастки  повинні мати діючі ліцензії ФГУ. 
 



 
 Вікова категорія категорія   

А  
За правилами 

FIG 

категорія  
В 

За правилами 
FIG 

категорія  
С 

 

2015р.н. 
 

БП  БП 
BD max 0.3 

2014р.н. 
IIIр. 

БП  БП 
BD max 0.3 

2013р.н. 
IIIр. 

вид на вибір БП БП 
BD max 0.3 

2012р.н. 
IIр. 

вид на вибір БП БП 
BD max 0.4 

2011р.н. 
IIр. 

2 види на вибір вид на вибір БП 

2010р.н. 
Iр. 

2 види на вибір вид на вибір БП 

2009 р.н. 
Iр. 

2 види на вибір вид на вибір вид на вибір 

2008 р.н. 
КМС 

2 види на вибір вид на вибір вид на вибір 

2007 р.н. 
КМС 

2 види на вибір вид на вибір вид на вибір 

2006 р.н. 
КМС 

2 види на вибір вид на вибір вид на вибір 

2005 і старші р.н. 
МС 

2 види на вибір вид на вибір вид на вибір 

Суддівство Команди обов’язково надають суддю. 
Для суддів та тренерів у Telegram є чат до якого можливо долучитися 
самостійно (пошук Золота мрія). 

Реєстрація Зареєструвати команду для участі у змаганнях можливо в особистому 
кабінеті за посиланням: https://myuventex.com/  та обов'язково відправити заявку за 
формою на електронну пошту  Dush.kmda@gmail.com  до 17.02.2021р.  
Відповідно до обраних категорій необхідно завантажити Ф.І. спортсменок  у 
програму а також музику, фото гімнасток, прізвище та контактний телефон 
тренера, назву команди. 

ФІНАНСУВАННЯ 
ЗМАГАНЬ 

Усі витрати пов'язані з відрядженням (проїзд, харчування, розміщення) 
несуть організації які відряджають.  
Фінансове забезпечення пов’язане з організаційними витратами по підготовці 
та проведенню змагань  та витрати на придбання пам’ятних подарунків та 
сувенірної продукції здійснюватиметься за рахунок джерел не заборонених 
законодавством. 

Акредитація 
 
Турнірний внесок 

Акредитація проходитиме 26 лютого 2021 р. у м. Київ, вул. Лісківська, 7-Б,  
школа I-III ступенів № 313.  
Тренери мають надати наступні документи: 
- заявка (вказати номер ліцензії ФГУ, дозвіл лікаря обов’язковий) 
- копію страхового полісу 
- турнірний внесок. 

Безпека та 
підготовка місць 
поведення змагань  
 

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 
р. № 2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально 
відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-
видовищних заходів»: 
-контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпечення місць безпеки 
під час проведення змагань здійснюється адміністрацією наданої спортивної 
бази; 
-організатори турніру не несуть відповідальності за будь-які випадки 



нещасних випадків, хвороби та ін.  
 Регламент передбачає, що всі представники команд несуть відповідальність 
за життя і здоров'я своїх спортсменок або команд, та зобов'язані мати діючий 
страховий поліс який покриває включно випадки спортивного травматизму, 
або відповідальність за життя та здоров’я спортсменок несе установа яка 
надала медичний дозвіл на участь у вищезазначених змаганнях. 
Медичні послуги (заходи невідкладної допомоги) будуть надаватись в залі 
змагань лікарем зі спортивної медицини. 
    
 Усі команди повинні дотримуватись заходів, щодо попередження 
захворюваності та поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 
(пройти перевірку температури, знаходитись у приміщенні тільки та під час 
розминки в захисних масках, дотримуватись дистанції, обробляти 
дезінфектором долоні та гімнастичні предмети кожну годину під час 
перебування на змаганнях. З метою уникнення проявів алергічних реакцій 
бажано користуватись особистим дезінфектором. 
 
Організатори змагань будуть здійснювати контроль за умовами виконання 
заходів профілактики та попередження COVID-19. 

Форс-мажор  Якщо у  спортсмена або тренера з’явилися ознаки захворювання на COVID-
19 потрібно повідомити організаторів змагань та зняти команду зі змагань. 

Розміщення 
команд під час 
змагань 

Кожна команда забезпечує проживання самостійно на необхідний період. 
Організатори змагань можуть запропонувати наступні готелі: 
Hotel Nova http://hotelnova.com.ua/ (вул. Електротехнічна 18,+38 099 638 1147) 
Хостел Bee Statson https://hotelbeestation.com.ua/  (вул. Миколи Закревського, 
61/2, +380987617676) 
Отель Лама https://lama-hotel.com.ua/ (вул. Братиславська 14-Б, 
+380503814008) 
Міні отель Десна Кут http://desnakut.kiev.ua/ua/  (вул. Мілютенка 46, 
+380970191783) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


