
                                ПО ЛОЖЕННЯ               

ПРО ПРОВЕДЕННЯ VІ-ГО МІЖНАРОДНОГО ТУРНІРУ 

З ХУДОЖНЬОЇ ГІМНАСТИКИ 

                           «NIKA CUP 2019» 

ПОЛОЖЕННЯ Санкціонований турнір ФГУ № 0074 

ДИСЦИПЛІНА Художня гімнастика 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ 
КОМІТЕТ 

VI Міжнародний турнір з художньої гімнастики «NIKA CUP 
2019» 
 

Головний суддя змагань: 
Ірина Руда, суддя Міжнародної категорії FIG 
 

Організатор: ГО СК «Ніка» 
Ірина Руда, тел.+38 067 714 57 78 (ua, ru, eng - Viber, 
WhatsApp) 
Email: tifani_ira@yahoo.com 
 

Головний секретар змагань: 
Олена Матковська, тел. +380 96 880 67 73 (ua, ru - Viber, 
WhatsApp) 
Email: matkovskaolena@gmail.com 
 

Website: nikagym.com.ua 

СТРОКИ 
ПРОВЕДЕННЯ 

11-13 жовтня 2019 р. 

МІСЦЕ 
ПРОВЕДЕННЯ 

Україна, м.Львів, вул. Керченська, 8 
Палац спорту «Галичина» 

МЕТА І 
ЗАВДАННЯ 

• Популяризація художньої гімнастики 
• Обмін досвідом роботи тренерів 
• Підвищення спортивної майстерності гімнасток 
• Виявлення перспективних гімнасток 
• Пропагування здорового способу життя 
• Зміцнення дружніх зв’язків між містами України та 

іноземних держав 

mailto:tifani_ira@yahoo.com


УЧАСНИКИ 
ЗМАГАНЬ ТА 
УМОВИ 
ПРОВЕДЕННЯ 

Змагання проводяться відповідно до розрядів класифікації 
України та діючих міжнародних правил (FIG) з художньої 
гімнастики. 
 

До участі у змаганнях допускаються гімнастки 2014р.н.  і 
старші, з діючою ліцензією ФГУ, які мають належну 
підготовку, допуск лікаря та відповідний страховий поліс. 
 

Кількість учасників від однієї команди: 
• 6 гімнасток (не більше 2 в одній категорії). 
• 1 тренер 
• 1 суддя національної/міжнародної категорії (2017-

2020) 
 

Першочергово до суддівства допускаються судді 
міжнародної категорії та судді іноземних команд.  
 

Команда, яка не надає суддю, сплачує штраф у розмірі 
1500 грн. 
 

За нетактовну поведінку спортсмена, тренера або 
представника команди під час змагань вся команда 
може бути дискваліфікована, а результати її спортсменів 
анульовано. 

ФІНАНСОВІ 
ВИТРАТИ 

Усі витрати, пов’язані з відрядженням (проїзд, харчування, 
проживання) спортсменок, тренерів та суддів несуть 
відряджаючі організації. 

ПРОГРАМА 
ЗМАГАНЬ 

Вікова 
категорія 

Категорія 
А 

Категорія 
В 

Категорія 
С 

Категорія 
D 

2014 р.н. Б/п -- -- -- 

2013 р.н. +вид 
на вибір 

б/п+вид на 
вибір 

б/п 
D max 4.0 

б/п 
D max 2.0 

2012 р.н. +вид 
на вибір 

б/п+вид на 
вибір 

б/п 
D max 4.0 

б/п 
D max 2.0 

2011 р.н. +вид 
на вибір 

б/п+вид на 
вибір 

б/п 
D max 4.0 

б/п 
D max 3.0 

2010 р.н. +вид 
на вибір 

+вид 
на вибір 

Б.п.+вид на 
вибір 

Бп 
D max 3.0 

2009 р.н. +вид на 
вибір 

+вид 
на вибір 

Бп+вид на 
вибір 

Бп 
D max 3.0 

2008 р.н. +вид на 
вибір 

+ вид 
на вибір  

+вид 
на вибір 

Бп+вид на 
вибір 



2007 р.н. +вид 
на вибір 

+вид 
на вибір 

+вид 
на вибір 

+вид 
на вибір 

2006-2004 
р.н. 
КМС 

+2 види 
на вибір 

+2 
види на 

вибір 

-- -- 

2003 р.н. і 
старші 

МС 

 +2 
види на 

вибір 

+2 
види на 

вибір 

-- -- 

*Вимоги до вправи без предмета: BD -9 елементів (3 
стрибки, 3 повороти і 3 рівноваги) , S min 2 

*Організаторам змагань надається право внесення 
змін до програми змагань, у зв’язку з кількістю 
команд-учасниць. 

 

ПОПЕРЕДНІЙ 
ГРАФІК* 

• 10 жовтня - День приїзду команд. Мандатна комісія. 
• 11 жовтня – 8.30 нарада суддів, 9.00 – початок змагань. 

Парад відкриття змагань. 
• 12 жовтня – 8.30 нарада суддів, 9.00 початок змагань. 
• 13 жовтня – 8.30 нарада суддів, 9.00 початок змагань. 

Гала-концерт. Парад нагородження змагань. Від’їзд 
команд. 
 

*До графіку змагань можуть бути внесені зміни. 
НАГОРОДЖЕННЯ Переможці та призери змагань в кожній віковій категорії (А, 

В, С, D) нагороджуються кубком, медаллю, дипломом 
відповідних ступенів та пам’ятним подарунком. 
Усі учасниці багатоборства в кожній віковій категорії 
нагороджуються дипломом та пам’ятним подарунком. 
Також переможці та призери в кожній віковій категорії (А, В, 
С, D) будуть нагородженні в окремих видах програми (вид 
на вибір) медалями відповідних ступенів. 

БЕЗПЕКА ТА 
ПІДГОТОВКА 
МІСЦЬ 
ПРОВЕДЕННЯ 
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 і т.п. 
Технічний регламент передбачає, що всі команди-
учасники несуть відповідальність за життя і здоров’я 



своїх представників і зобов’язані мати необхідний 
діючий страховий поліс.  

СТРОКИ ТА 
ПОРЯДОК 
ПОДАННЯ 
ЗАЯВОК НА 
УЧАСТЬ У 
ЗМАГАННЯХ 

Офіційні заявки з допуском лікаря, копією свідоцтва про 
народження та страхового поліса, номером ліцензії 
гімнастки надаються представниками команд під час 
проходження мандатної комісії.  
Попередні заявки на участь у турнірі надсилаються не 
пізніше 10 вересня 2019 р. в електронній формі на e-mail:  
tifani_ira@yahoo.com, згідно з наступним шаблоном*: 
 

№ ПІБ № ліцензії 
ФГУ 

Рік 
народження 

Категорія Тренер Команда 

 

Підтвердженням участі команди у турнірі є лист-відповідь 

від організаторів. 

Також потрібно надати в електронному вигляді портретні 
фото гімнасток і тренерів у форматі .jpg, кожне з яких 
підписано латинськими літерами за зразком : 
«рік_категорія_ПІБ.jpg» (2007_А_IvanovaAnna.jpg) до 20 
вересня на e-mail: matkovskaolena@gmail.com 
 

Фонограми із записами вправ гімнасток у форматі mp3, які 
підписані латинськими літерами за зразком 
«рік_категорія_ПІБ_предмет. mp3» (наприклад: 
2007_А_IvanovaAnna_rope. mp3) потрібно надіслати до 20 
вересня на e-mail: matkovskaolena@gmail.com 
 

ТРАНСФЕР ДЛЯ 
ІНОЗЕМНИХ 
КОМАНД 

Усі витрати на проїзд кожного члена команди несе 
відряджаюча організація. Для іноземних команд оргкомітет 
може замовити за додаткову оплату трансфер з/до 
аеропортів або ж/д вокзалів до місця змагань або готелю. 

ПРОЖИВАННЯ Усі витрати на проживання кожного члена команди, а також 
відповідальність за бронювання готелю несе відряджаюча 
організація. 

 

Дане положення є офіційним викликом на змагання 

mailto:matkovskaolena@gmail.com

