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ПОЛОЖЕННЯ
про проведення Всеукраїнських змагань з пейнтболу 2011 року
1. Мета і завдання
Всеукраїнські змагання з пейнтболу проводяться з метою:
- масового залучення молоді та широких верств населення до занять фізичною культурою та спортом;
- розвитку та популяризації пейнтболу в Україні як виду спорту;
- поліпшення та активізації навчально-спортивної роботи фізкультурних організацій та підвищення
рівня спортивної майстерності спортсменів з пейнтболу;
- виявлення кращих спортсменів-кандидатів до збірної команди для участі у міжнародних змаганнях.
2. Термін та місце проведення змагань
№
Назва змагань
1-й
етап
Кубку
України
1.
Всеукраїнські змагання Кубок пам’яті
2. Д.Баркалова

Місце
м. Севастополь

Дата проведення
15-17 квітня

м. Київ

30 кітня - 1 травня
3-5 червня

3.

2-й етап Кубку України

м. Київ

4.

Український етап Європейського Чемпіонату
„Гранд Тур”

(за окремим
Положенням)

10-12 червня

5.

Чемпіонат України у версії Х-бол Лайт П’ятірки

м. Харків

24-26 червня

6.

„Кубок Незалежності”, 3-й етап Кубку України

м. Одеса

19-21 серпня

7.

4-й етап Кубку України

м. Чернівці

16-18 вересня

8.

5-й, заключний етап Кубку України

м. Дніпропетровськ

9.

Чемпіонат України у версії Х-бол Лайт Трійки

м. Київ

11-13 листопада

10.

Міжнародні змагання „Різдвяний Кубок”

м. Львів

2-4 грудня

7-9 жовтня

3. Керівництво проведення змагань
Загальне керівництво організацією та проведенням змагань здійснює департамент фізичного
виховання та неолімпійських видів спорту Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту
(надалі - Департамент) і Федерація пейнтболу України (далі - ФПУ).
Безпосереднє проведення змагань покладається на територіальні управління з питань фізичної
культури та спорту відповідних державних адміністрацій та Головну суддівську колегію, сформовану
ФПУ та затверджену Міністерством.
4. Регламент проведення змагань
Змагання проводяться за правилами проведення спортивних змагань з пейнтболу, затвердженими
Міністерством і ФПУ, які відповідають вимогам міжнародних правил гри з пейнтболу, а також з
дотриманням вимог даного Положення.
Чемпіонат України у версії Х-бол Лайт П’ятірки проводиться у форматі 4V у одному дивізіоні.
Чемпіонат України у версії Х-бол Лайт Трійки проводиться у форматі 3V у одному дивізіоні.
Серія Кубку України проводиться у трьох дивізіонах у таких версіях:
- Х-бол Лайт П’ятірки у дивізіоні 1 (за окремим Положенням) та у дивізіоні 2 (формат 3V);
- Пейнтбол П’ятірки у дивізіоні 3.
Змагання командні, команда–переможець визначається серед команд територій у кожній версії
окремо. Очки нараховуються кожній команді, переможець визначається за найбільшою сумою набраних

очок. У разі однакової кількості очок у двох і більше команд, переможець визначається у змаганнях за
системою, викладеною у правилах проведення змагань з пейнтболу.
5. Учасники змагань
До участі у Чемпіонатах України у версії Х-бол Лайт П’ятірки та Х-бол Лайт Трійки допускаються
збірні команди АР Крим, областей та міст Києва і Севастополя. До участі у Кубку України
допускаються команди спортивних і пейнтбольних клубів. Учасниками можуть бути громадяни України
та іноземні громадяни у якості легіонерів, з розрахунку не більше 2-х осіб у складі однієї команди, з
правом брати участь у грі одночасно лише одному легіонеру.
Реєстрація іноземних легіонерів на сезон у дивізіонах 1 та 2 дозволяється до 3-го етапу Кубку.
Після 3-го етапу переміщення будь-яких гравців у дивізіонах 1 та 2 заборонена, крім сестринських
складів команд.
Всі учасники змагань повинні бути членами ФПУ.
Склад команди з пейнтболу: для участі у чемпіонаті України у версії Х-бол Лайт П’ятірки та у
серії Кубку України: 10 спортсменів (у т.ч. 5 основних та 5 запасних); тренер; представник команди; для
участі у чемпіонаті України у версії Х-бол Лайт Трійки: 6 спортсменів (у т.ч. 3 основних та 3 запасних);
тренер; представник команди.
6. Програма змагань
1-й етап Кубку України, м. Севастополь
15 квітня
14:00
Прибуття спортсменів, поле відкрито для огляду.
8:00-8:45
Мандатна комісія, передтурнірний розподіл команд, збір капітанів.
16 квітня
09:00-16:00 Відбіркові ігри, підведення підсумків туру.
Дивізіон 1
16:00-18:00 Півфінальні та фінальні ігри, підведення підсумків змагань.
18:00
Закриття змагань і нагородження переможців.
8:00-8:45
Мандатна комісія, передтурнірний розподіл команд, збір капітанів.
17 квітня
09:00-16:00 Відбіркові ігри, підведення підсумків туру.
Дивізіон 2
16:00-18:00 Півфінальні та фінальні ігри, підведення підсумків змагань.
18:00
Закриття змагань, нагородження переможців.
Всеукраїнські змагання „Кубок пам’яті Д.Баркалова”, м. Київ
14:00
Прибуття спортсменів, поле відкрито для огляду.
29 квітня
18:00
Мандатна комісія, жеребкування.
30 квітня
09:00-18:00 Збір капітанів. Відбіркові ігри.
09:00-12:00 Звершення відбіркових ігор, підведення підсумків.
13:00-18:00 Півфінальні, фінальні ігри, підведення підсумків змагань.
1 травня
18:00
Закриття змагань, нагородження переможців.
2-й етап Кубку України, м. Київ
3 червня
14:00
Прибуття спортсменів, поле відкрито для огляду.
8:00-8:45
Мандатна комісія, передтурнірний розподіл команд, збір капітанів.
4 червня
09:00-16:00 Відбіркові ігри, підведення підсумків туру.
Дивізіон 1
16:00-18:00 Півфінальні та фінальні ігри, підведення підсумків змагань.
18:00
Закриття змагань, нагородження переможців.
8:00-8:45
Мандатна комісія, передтурнірний розподіл команд, збір капітанів.
5 червня
09:00-16:00 Відбіркові ігри, підведення підсумків туру.
Дивізіон 2
16:00-18:00 Півфінальні та фінальні ігри, підведення підсумків змагань.
18:00
Закриття змагань, нагородження переможців.
Український етап Європейського Чемпіонату „Гранд Тур” (за окремим графіком)
Чемпіонат України у версії Х-бол Лайт П’ятірки, м. Харків
14:00
Прибуття спортсменів, поле відкрито для огляду.
24 червня
18:00
Мандатна комісія, передтурнірний розподіл команд.
25 червня
09:00-18:00 Збір капітанів. Відбіркові ігри.
09:00-12:30 Завершення відбіркових ігор, підведення підсумків туру.
26 червня
13:00-17:00 Півфінальні, фінальні ігри, підведення підсумків змагань.
17:00
Закриття змагань, нагородження переможців.

„Кубок Незалежності”, 3-й етап Кубку України, м. Одеса
19 серпня
14:00
Прибуття спортсменів, поле відкрито для огляду.
8:00-8:45
Мандатна комісія, передтурнірний розподіл команд, збір капітанів.
20 серпня
09:00-16:00 Відбіркові ігри, підведення підсумків туру.
Дивізіон 1
16:00-18:00 Півфінальні та фінальні ігри, підведення підсумків змагань.
18:00
Закриття змагань, нагородження переможців.
8:00-8:45
Мандатна комісія, передтурнірний розподіл команд, збір капітанів.
21 серпня
09:00-16:00 Відбіркові ігри, підведення підсумків туру.
Дивізіон 2
16:00-18:00 Півфінальні та фінальні ігри, підведення підсумків змагань.
Закриття змагань, нагородження переможців.
18:00
4-й етап Кубку України, м. Чернівці
16 вересня
14:00
Прибуття спортсменів, поле відкрито для огляду.
8:00-8:45
Мандатна комісія, передтурнірний розподіл команд, збір капітанів.
17 вересня
09:00-16:00 Відбіркові ігри, підведення підсумків туру.
Дивізіон 1
16:00-18:00 Півфінальні та фінальні ігри, підведення підсумків змагань.
18:00
Закриття змагань, нагородження переможців.
8:00-8:45
Мандатна комісія, передтурнірний розподіл команд, збір капітанів.
18 вересня
09:00-16:00 Відбіркові ігри, підведення підсумків туру.
Дивізіон 2
16:00-18:00 Півфінальні та фінальні ігри, підведення підсумків змагань.
Закриття змагань, нагородження переможців.
18:00
5-й, заключний етап Кубку України, м. Дніпропетровськ
07 жовтня
14:00
Прибуття спортсменів, поле відкрито для огляду.
8:00-8:45
Мандатна комісія, передтурнірний розподіл команд, збір капітанів.
08 жовтня
09:00-16:00 Відбіркові ігри, підведення підсумків туру.
Дивізіон 1
16:00-18:00 Півфінальні та фінальні ігри, підведення підсумків змагань.
18:00
Закриття змагань, нагородження переможців.
8:00-8:45
Мандатна комісія, передтурнірний розподіл команд, збір капітанів.
09 жовтня
09:00-16:00 Відбіркові ігри, підведення підсумків туру.
Дивізіон 2
16:00-18:00 Півфінальні та фінальні ігри. Нагородження переможців.
Чемпіонат України у версії Х-бол Лайт Трійки, м. Київ
14:00
Прибуття спортсменів, поле відкрито для огляду.
11 листопада
18:00
Мандатна комісія, передтурнірний розподіл команд.
12 листопада
09:00-18:00 Збір капітанів. Відбіркові ігри.
09:00-12:30 Завершення відбіркових ігор, підведення підсумків туру.
13 листопада
13:00-17:00 Півфінальні, фінальні ігри. Нагородження переможців.
Міжнародні змагання „Різдвяний Кубок”, м. Львів
02 грудня
14:00-18.00 Прибуття спортсменів. Мандатна комісія, жеребкування.
03 грудня
09:00-18:00 Збір капітанів. Відбіркові ігри.
09:00-12:30 Відбіркові ігри, підведення підсумків відбіркових ігор.
04 грудня
13:00-18:00 Півфінальні, фінальні ігри, підведення підсумків змагань.
18:00
Закриття змагань, нагородження переможців.
7. Підведення підсумків
Підсумки чемпіонатів у всіх версіях та всеукраїнських змагань проводяться на основі результатів
участі команд у змаганнях.
Підсумки серії Кубку України дивізіонів 1 та 2 зараховуються на основі рейтингу, що
підраховується за 4-ма кращими результатами участі команд у всіх етапах Кубку України. В першу
чергу у рейтингу враховуються результати команд дивізіону 1, далі – команд дивізіону 2.
Підсумки серії Кубку України дивізіону 3 зараховуються на основі окремого рейтингу, що враховує
результати участі команд у всіх етапах Кубку України.
8. Нагородження
Учасники чемпіонатів у різних версіях у загальному заліку, які посіли 1-3-і місця відповідно,
нагороджуються дипломами та медалями Міністерства. Переможці і призери Кубку України
нагороджуються дипломами та медалями Міністерства. Команда, яка посіла 1-е місце у Кубку України
нагороджується перехідним кубком та дипломом ФПУ. Переможці і призери Всеукраїнських змагань
нагороджуються кубками та медалями ФПУ. Тренери, які підготували переможців чемпіонатів і Кубку,
нагороджуються дипломами Міністерства.

9. Фінансування
Витрати, пов’язані з участю команд у чемпіонатах, етапах Кубку України та Всеукраїнських
змаганнях покриваються за рахунок організацій, що їх відряджають. Витрати, пов’язані з участю
команд на міжнародних змаганнях, покриваються за рахунок коштів ФПУ та Міністерства, відповідно
до Єдиного календарного плану фізкультурних та спортивних заходів на 2011 рік, та згідно з
затвердженими кошторисами.
Витрати, пов’язані з проведенням чемпіонатів та етапів Кубку України (оренда спортивних
споруд, проїзд, проживання, харчування, оплата суддів) - за рахунок коштів організацій, що проводять
змагання, коштів ФПУ та за рахунок коштів Міністерства, відповідно до Єдиного календарного плану
фізкультурних та спортивних заходів на 2011 рік, та згідно з затвердженими кошторисами.
Витрати, пов’язані з організацією та проведенням Всеукраїнських та міжнародних змагань – за
рахунок обласних федерацій та за рахунок організацій, що проводять змагання.
10. Підготовка спортивних споруд
У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2025 „Про порядок
підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових
спортивних та культурно-видовищних заходів”: підготовка спортивних споруд покладається на їх
власників; контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпеченням безпеки під час проведення
змагань здійснює робоча комісія, яка утворена відповідними обласними та мм. Києва і Севастополя
державними адміністраціями. Власник спортивної споруди не менш ніж за 4 години до початку змагань
зобов’язаний подати до робочої комісії акт про її готовність до проведення змагань. Невиконання
вимог, передбачених цим пунктом, що стали причиною виникнення надзвичайних обставин під час
проведення змагань, тягне за собою відповідальність.
11. Медичне забезпечення змагань
У відповідності до „Положення про медичне забезпечення спортивно-масових заходів”, що
затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.10.2008 №614, медичне
забезпечення спортивно-масових заходів здійснюється Українським центром спортивної медицини,
обласними та міськими диспансерами, центрами незалежно від їх відомчого підпорядкування,
відділеннями спортивної медицини лікувально-профілактичних закладів загальної мережі.
Для медичного забезпечення змагань залучаються кваліфіковані медичні працівники.
Присутність лікаря із спортивної медицини обов’язкова на змаганнях всіх рівнів. Лікар змагань входить
до складу суддівської колегії на правах заступника головного судді. Усі його рішення в межах
компетентності обов’язкові для учасників, суддів, організаторів змагань. Лікар представляє в
організаційний комітет або суддівську колегію план медичного забезпечення змагань та звіт з їх
закінченням.
12. Заявки
У заявочному листі повинно бути вказано прізвище, ім’я, по батькові, вік та кваліфікацію
кожного учасника, вид змагань, до яких він допускається, висновок лікаря про допуск. Дата, підпис
лікаря та печатка лікарсько-фізкультурного диспансеру або лікувально-профілактичного закладу, де
спортсмен знаходиться під наглядом, повинні бути навпроти прізвища кожного учасника. Печатка
інших закладів або особиста печатка лікаря недійсні.
Іменні заявки на участь у змаганнях, завірені диспансером та затверджені керівником і печаткою
структурного підрозділу з питань фізичної культури та спорту АР Крим, держадміністрацій і
організацією, що відряджає, паспорти (свідоцтва про особу), страховий поліс, інші документи, що
передбачені правилами змагань, подаються до мандатної комісії змагань у день приїзду. Тренери і
учасники змагань повинні мати копію ідентифікаційного коду.
Попередні заявки на участь у змаганнях надсилаються не пізніше як за 10 днів до початку
змагань за адресою: вул. Городоцька 172, офіс 401, м. Львів, 79022 або факсом: 032-245-1515.

Положення–офіційний виклик на змагання з пейнтболу 2011 року!
Федерація пейнтболу України

Департамент фізичного виховання та неолімпійських видів спорту
Мінсім’ямолодьспорту України

