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Положення 

про проведення І Всеукраїнського турніру з художньої гімнастики 

 «Dnipro Grace» 

12-14 березня 2021 року 

  

1. Мета та завдання: 

▪ залучення дітей до регулярних занять фізичною культурою та спортом;  

▪ підвищення майстерності і пошук талановитих гімнасток;  

▪ популяризація художньої гімнастики; 

 ▪ зміцнення дружніх стосунків; 

▪ обмін досвідом роботи між тренерами та суддями. 

2. Час та місце проведення змагань: 

Змагання проводяться 12-14.03.2021 року за адресою:   м. Дніпро, вул. 

Аржанова 12б Спортарена «Олімпія+». 

3. Склад команди: 

До участі у турнірі допускаються гімнастки віком від 2016 року народження, які 

мають підготовку та допуск лікаря. 

Склад команди : 

 1 тренер-представник 

 1 суддя (обов*язково) Форма суддів – білий верх, чорний або синій низ. 

 кількість гімнасток не обмежена  

Гімнастки України для участі у турнірі повинні мати ДІЮЧУ ЛІЦЕНЗІЮ ФГУ. 

 



4. Керівництво та організація турніру: 

Керівництво, організація та проведення змагань покладається на оргкомітет. 

Безпосередня підготовка та проведення турніру покладається на суддівську 

колегію. 

Головний суддя– Григоренко Ганна Станіславівна 

Головний секретар – Якимець Альвіна Константиновна. 

5. Нагородження учасників турніру: 

Всі учасниці в усіх категоріях будуть нагороджуватися в підгрупах - 

СДЮСШОР,ДЮСШ, СК. 

Гімнастки, які посіли 1-3 місця у багатоборстві нагороджуються  кубками, 

медалями, грамотами та призами, 1-3 місця у окремих вправах– медалями, 

грамотами, 4-6 місця – грамотами та призами. Всі учасниці турніру 

нагороджуються  пам’ятними подарунками. 

 

6. Фінансові витрати: 

Всі фінансові витрати по відрядженню учасників турніру, тренерів, суддів 

(проїзд,харчування, проживання ) несуть організації, що відряджають команду для 

участі у турнірі.   Витрати з організації та проведення турніру - за рахунок інших 

надходжень. 

7. Заявки 

Попередня до 25.02.2021 

Підтвердження реєстрації до 01.03.20201 

Музику надіслати до 09.03.2021 На електронну адресу: scd_grace@ukr.net або за 

посиланням http://rgform.eu/event.php?id_prop=2528 

Довідки за телефоном : 

(099)047-36-70 Григоренко Анна                         

Офіційні заявки, страховий поліс, свідоцтво про народження або паспорт, ліцензія  

ФГУ подаються на головну суддівську колегію 12.03.2021 року. 
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8. Програма змагань: 

Рік 
народження  
 

Категорія А  
 

Категорія В 
 

Категорія С  
 

LIGHT  
 

2014 і молодші  

 

2 предмета на вибір  
 

Б/П + предмет на 
вибір 

Б/П  
 

Б/П  
BD max 0.2 

2013 М’яч + предмет на 
вибір  
 

2 предмета на 
вибір  
 

Б/П + предмет на 
вибір  
 

Б/П  

BD max 0.3  
 

2012 Булави + предмет 
на вибір  
 

2 предмета на 
вибір 

Б/П + предмет на 
вибір  
 

Б/П  

BD max 0.3  
 

 

2011 2 предмета на 
вибір 
  
 

обуч + предмет на 
вибір  
 

Б/П + предмет на 
вибір  
 

Б/П  
 

2010 Булави + предмет 
на вибір  
 
 

М’яч + предмет на 
вибір 

2 предмета на 
вибір  
 

Б/П + предмет на 
вибір  
 

2009  Стрічка+ предмет 
на вибір  

 

Булави + предмет 
на вибір  
 

2 предмета на 
вибір  
 

Б/П + предмет на 
вибір  
 

2007-2005 

(КМС)  

 

Стрічка + предмет 
на вибір  
 

Булави + предмет 
на вибір  
 

М'яч + предмет на 
вибір  
 

 

2004 і старші  

 

Стрічка + 2 
предмети на вибір  
 

М’яч + 2 предмети 
на вибір  
 

  

Групові вправи 

2011 і молодші. бп  

2010 бп 5 обручів 

2009 бп 5 м`ячів 

2007-2005 5 м`ячів 5 стрічок 

2004 і старші 5 м`ячів 3обручі+2пари булав 

 

Категорія А та В - найсильніші гімнастки (школи олімпійського резерву та 

гімнастки інших шкіл та клубів, що можуть на рівних змагатися з ними). 

Категорія С - середній рівень гімнасток будь-яких за категоріями шкіл та клубів. 

Категорія Light - гімнастки, що тренуються 3-4 рази на тиждень 

(враховувати вартість ВD) 

 

 



9. СУДДІ 

У складі кожної зареєстрованої до участі команди має бути суддя з міжнародною 

або національною категорією, який буде здійснювати суддівські функції згідно з 

розкладом, наданим головним суддею на ранок кожного дня змагань та за 

результатами жеребкування. 

Всі судді, зареєстровані до участі у суддівстві повинні мати належну суддівську 

форму. 

10. БЕЗПЕКА ТА ПІДГОТОВКА МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ ТУРНІРУ 

У відповідності 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»: 

- Контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпечення місць безпеки під час проведення 

турніру покладається на їх власників; 

- Медичне забезпечення турніру проводиться відповідно до «Положення про медичне 

забезпечення спортивно-масових заходів», затвердженого наказом Міністерства охорони 

здоров’я України з обов’язковою присутністю лікаря. 

УВАГА! Турнір буде проведено у відповідності з усіма рекомендаціями МОЗ України 

щодо протидії поширення коронавірусу  COVID-19, а саме: при вході буде здійснюватися 

температурний скринінг, організація місця при вході і в зонах розминки / змагань для обробки 

рук спиртовмісними антисептиками та наявність одноразових рушників, відсутність глядачів, 

вхід до залу тільки в захисній масці. Одночасно в зоні проведення змагань будуть присутня 

кількість осіб з розрахунку 1 людина на 10 кв.м. Для бажаючих спостерігати за змаганнями буде 

здійснюватися відеотрансляція зі спортзалу в live-режимі. Посилання буде надано додатково 

перед початком змагань. 

 

Дане положення є офіційним запрошенням на змагання з художньої гімнастики 

"Dnipro Grace2020" 

 


