
 

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»  

  Директор СК «Ніка» 

           _________ І. Є. Руда                

     ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ПРОВЕДЕННЯ V-ГО ВІДКРИТОГО ТУРНІРУ 

З ХУДОЖНЬОЇ ГІМНАСТИКИ 

  «NIKA CUP 2017» 

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 

ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ТУРНІРУ. 

Змагання відбудуться 26.05.2017 – 28.05.2017 за адресою: 

 місто Львів, вул. Керченська 8 (спорткомплекс «Галичина»). 

25.05.2017 року – день приїзду, нарада суддів і представників команд, 

26.05.2017 року – перший день змагань, парад відкриття; 

27.05.2017 року – другий день змагань, нагородження 

28.05.2017 року – третій день змагань, парад закриття, нагородження, від'їзд 

команд 

КЕРІВНИЦТВО. 

Керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснює оргкомітет турніру. 

Проведення змагань покладається на головну суддівську колегію. 

 



СКЛАД КОМАНДИ. 

1 тренер, 1 суддя, 5 гімнасток у різних категоріях. 

 

УМОВИ ПРИЙОМУ. 

Усі витрати, пов’язані з проїздом, проживанням та харчуванням учасників 

турніру несуть відряджуючі організації.  

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ. 

 Переможці визначаються за найбільшою сумою балів (згідно програми 

змагань) у кожній віковій групі та категорії . 

 І-ІІІ місця нагороджуються кубками, медалями, дипломами та 

пам’ятними подарунками, ІV-VІ місця нагороджуються медалями, 

дипломами та пам’ятними подарунками. 

 Усі учасниці змагань отримають пам’ятні подарунки. 

Заявки на участь у турнірі надсилати до 25.04.2017 року. 
Підтвердженням участі команди у турнірі є лист-відповідь від організаторів. 

Іменні заявки з підписом лікаря, завірені печаткою фізкультурного диспансеру 

та затверджені керівництвом відряджуючої організації, свідоцтва про 

народження (копія), поліс спортивного страхування (копія) подаються 

безпосередньо під час наради суддів і представників команд  25.05.2017 року.  

Контактні дані:    +38 067 714 57 78  Руда Ірина Євгенівна 
e-mail: tifani_ira@yahoo.com 
              nikagym@yahoo.com 
Це положення є офіційним викликом на змагання. 
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ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 

Вікова 

категорія 

І категорія ІІ категорія ІІІ категорія ІV категорія 

2010р.н. 
+ вид на 

вибір 

D max 4.0  

Вправа без 

предмета, вид на 

вибір 

D max 4.0 

Вправа без 

предмета 

D max 3.0 

Вправа без 

предмета 

D max 2.0 

2009р.н. 
+ вид на 

вибір 

D max 4.0 

Вправа без 

предмета, вид на 

вибір 

D max 4.0 

Вправа без 

предмета 

D max 4.0 

Вправа без 

предмета 

D max 3.0 

2008р.н. 
+ вид на 

вибір 

D max 5.0  

+ вид на вибір 

D max 5.0 

Вправа без 

предмета, вид на 

вибір 

D max 5.0 

Вправа без 

предмета 

D max 4.0 

2007р.н. 
+ вид на 

вибір 

D max 5.0 

+ вид на вибір 

D max 5.0 

+ вид на вибір 

D max 5.0 

Вправа без 

предмета, вид 

на вибір 

D max 4.0 

2006р.н. 
+ вид на 

вибір 

D max 6.0 

+ вид на вибір 

D max 6.0 

+ вид на вибір 

D max 6.0 

 

2005р.н. 
+ вид на 

вибір 

D max 7.0 

+ вид на вибір 

D max 7.0 

+ вид на вибір 

D max 7.0 

 

2004-

2002 р.н. 

Програма 

КМС 

+ + вид 

на вибір 

D max 8.0 

(згідно FIG) 

+ + вид на 

вибір 

D max 8.0 

(згідно FIG) 

  

2001р.н. і 

старші 

Програма 

МС 

+  + вид 

на вибір 

D max 10.0 

(згідно FIG) 

   

Вимоги до вправи без предмета:  max 9 елементів (3 стрибки, 3 повороти, 3 

рівноваги); min – 2 S , 1R3 

Вимоги до вправ з предметами ( , , , , ) 2010-2005 р.н.:   

min 3 – max 7 елементів; min – 2 S ; min 1 R 



   ЗАЯВКА 

                                             до 25/04/2017 

                     «NIKA CUP 2017» 

Місто, клуб/спортивна школа: ________________________________ 

Кількість чоловік  для 

поселення:___________________________________________ 

Контакти (ім’я контактної 

особи,тел.,факс.):_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

e-mail___________________________________________________________ 

Прізвище, ім'я гімнастки Рік народження Категорія 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

     Тренер:(прізвище, ім’я)   _____________________________________________ 

 

     Суддя:  (прізвище, ім'я, категорія)  _____________________________________________ 

 

М.П. 


