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Київ - 2019  



1. Мета та завдання 

  

Чемпіонат України з середньовічного бою у версії «Софт» проводиться з метою: 

- розвитку та популяризації спортивного одноборства – середньовічний бій та 

пропагування фізичної культури та здорового способу життя серед дітей на молоді. 

- активізації учбово-тренувальної роботи спортивних організацій України; 

- підвищення якості та ефективності роботи центральних секцій, спортивних шкіл, 

тренерів по підготовці спортивного резерву; 

- проведення цілеспрямованої роботи по відбору та підготовці спортсменів, членів 

збірної України для участі у Всеукраїнських та міжнародних змаганнях. 

 

2. Термін, місце проведення змагань 

 

Змагання проводяться 18-19 січня 2020 року у м. Київ, Україна. 

Місце проведення змагань: Центр фізичного виховання та спорту КПІ, вул. 

Верхньоключова, 1/26, зал боротьби та боксу.  

 

3. Керівництво проведенням змагань та суддівство 

 

Безпосереднє проведення змагань покладається на Голову правління Всеукраїнської 

Федерації Середньовічного Бою – Лялюшко Олексія Олександровича 

Головний суддя змагань – Стеценко Сергій Вадимович 

e-mail: ukrfmc@gmail.com 

контактний телефон: +380 97 95 35 987 

 

4. Програма змагань 

 

18 січня 2020 року (субота) 
09:00 – 10:00 – мандатна комісія; 

10:00 – 15:00 – всі турнірні номінації  

Щит та меч (діти II групи: 6-7 років; діти III групи: 8-9 років; юнаки I підліткового 

віку: 10-11 років; юнаки II підліткового віку: 12-13 років; юнаки середнього віку: 14-15 

років; юнаки старшого віку: 16-17 років;) 

Довгий меч (юнаки середнього віку: 14-15 років; юнаки старшого віку: 16-17 

років;) 

Древкова зброя (юнаки середнього віку: 14-15 років; юнаки старшого віку: 16-17 

років;) 

Древкова зброя (18 +) 

15:00 – 18:00 – 5 на 5 (юнаки середнього віку: 14-15 років; юнаки старшого віку: 16-17 

років;) 

 

19 січня 2020 року (неділя) 
09:00 – 10:00 – мандатна комісія; 

10:00 – 15:00 – щит та меч, довгий меч (дорослі 18+) 

15:00 – 18:00 – 5 на 5, 10 на 10 (дорослі 18+) 

18:00 – роз’їзд команд. 
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Програма змагань може корегуватися у день змагань в залежності від кількості 

учасників. 

 

5. Учасники змагань та дисципліни 

 

Склад команди: 1 тренер-представник, спортсмени – необмежено (члени 

Всеукраїнської Федерації Середньовічного Бою) 

 

Вікові критерії розподілу спортсменів: Дисципліни змагань 

діти II групи: 6-7 років;  Щит та меч, 5 на 5* 

діти III групи: 8-9 років;  Щит та меч, 5 на 5* 

юнаки I підліткового віку: 10-11 років; Щит та меч, 5 на 5* 

юнаки II підліткового віку: 12-13 років;  Щит та меч, 5 на 5* 

юнаки середнього віку: 14-15 років;  Щит та меч, довгий меч, древкова зброя, 5 

на 5 

юнаки старшого віку: 16-17 років; Щит та меч, довгий меч, древкова зброя, 5 

на 5 

дорослі 18+ Щит та меч, довгий меч, древкова зброя, 5 

на 5, 10 на 10 

* за можливості 

 

Кількість дисциплін може змінюватись в залежності від кількості учасників. 

 

5.1 Усі учасники повинні надати до мандатної комісії наступні документи: 

 

Для участі у змаганнях до мандатної комісії в день приїзду подаються: іменні заявки 

завірені печаткою та підписом, медичний дозвіл, копію паспорту (свідоцтво про 

народження). 

Учасники змагаються у спортивній формі та захисному спорядженні згідно з 

«Правилами спортивних змагань з середньовічного бою». На одиночні номінації 

організаторами змагань надаються щити та мечі.  

 

6. Правила проведення змагань 

 

Змагання проводяться за «Правилами спортивних змагань з середньовічного бою». 

 

7. Нагородження  

 

Спортсмени, що посіли 1-3 місця, нагороджуються дипломами та медалями 

відповідних ступенів. 

 

8. Фінансові витрати  

Витрати по організації проведення змагання (нагородження переможців і призерів, 

харчування суддівської колегії, оренда місця змагань та допоміжних приміщень, штабу 

змагань та оргтехніки, оплата канцтоварів, медикаментів, лікарського та обслуговуючого 



персоналу, транспортні та інші видатки по організації змагань) здійснюються за рахунок 

організаторів змагання відповідно до затверджених кошторисів, зацікавлених установ, 

організацій та спонсорів. 

Витрати на відрядження учасників, тренерів-представників, суддів (проїзд в обох 

напрямках, розташування, харчування, збереження заробітної плати, благодійні внески за 

участь  у змаганнях) – за рахунок коштів організацій, що відряджають. 

Оренда спортивних приміщень, нагородження переможців та призерів, інші витрати, 

пов'язані з організацією та проведенням змагання - за рахунок коштів осередку, проїзд в 

обидва напрямки та харчування спортсменів - за рахунок організацій, що відряджають. 

 

9. Підготовка спортивних споруд 

 

Підготовка місць проведення змагань здійснюються 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". 

 

 

10. Заявки 

  

Попередня заявка подається в електронному вигляді  до 15 січня 2020 року на e-mail: 

ukrfmc@gmail.com, секретарю змагань – Лялюшко Катерині Юріївні. 

 

Форма заявки: 

ЗАЯВКА 

Команда____________________________________________________ 

На участь у Чемпіонаті України з середньовічного бою у версії «Софт» 18-19 

січня 2020 року у м. Київ, Україна.  

Місце проведення змагань: Центр фізичного виховання та спорту КПІ, вул. 

Верхньоключова, 1/26, зал боротьби та боксу. 

 

№ 

 

п/

п 

Прізвище, 

ім’я та по 

батькові 

Рік 

народження 

Повних 

років 

Стать Місто, Клуб, 

Організація, 

Команда. 

 

Прізвище, 

ім’я та по 

батькові 

тренера 

Віза 

лікаря 

1        

2        

3        
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Керівник ____________________ (_____________________) 

 Представник команди ____________________ (_____________________) 

 Лікар ____________________ (_____________________) 

 

Добровільний благодійний внесок складає 400 грн. 
 


