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Дане положення розроблене у відповідності до вимог Статуту Федерації мисливського 

біатлону України, Положення «Про медичне забезпечення спортивно-масових заходів», 

що затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27.10.2008 № 614, 

ЗУ «Про мисливське господарство та полювання», Наказу МВС України N 622 від 

21.08.98 «Про  затвердження Інструкції про порядок виготовлення, використання  

вогнепальної,  пневматичної,    холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного 

виробництва для відстрілу   патронів,  споряджених  гумовими    чи аналогічними   за   

своїми  властивостями   метальними снарядами  несмертельної дії, та  патронів  до  них, 

а також боєприпасів  до  зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів», 

Положення «про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених 

місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів», ЗУ «Про 

місцеве самоврядування в Україні».  

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ:  

Мисливський біатлон – це зимовий вид спорту, двоборство, що поєднує лижні перегони на 

спеціалізованих мисливських лижах без використання бігових палиць і стрільбу кулею 

стоячи на одному або декількох вогневих рубежах з гладкоствольної мисливської рушниці 

12/16/20 калібрів.  

І. Мета та завдання проведення змагання.  

1.1. Змагання проводяться з метою  організованого та культурного розвитку  мисливсько-

рибальського спорту, росту активності мисливців України та підвищення рівня їх знань. 

1.2. Пропаганда мисливського біатлону серед мисливців та населення.  

1.3. Пропаганда у молоді здорового способу життя та розвитку.  

1.4. Популяризація мисливського біатлону, як зимового виду спорту.   

 

ІІ. Відповідальність за проведення змагання.  

 

2.1. Відповідальність за підготовку місця, та безпосереднє проведення змагань 

покладається на Федерацію мисливського біатлону України.  

2.2. Головним суддею та керівником змагань виступає президент Федерації мисливського 

біатлону України – Калініченко Ігор Олександрович. 

 

ІІІ. Загальні умови проведення змагання.  

 

3.1.Змагання проводяться в рамках популяризації Федерації мисливського біатлону 

України.  

3.2.Змагання проводяться у відповідності до затверджених Федерацією спортивних 

правил з проведення змагань з мисливського біатлону.  

3.3.Особи, зацікавлені взяти участь у змаганнях, у термін до 31.12.2019року подають 

заявочні листи на ім’я президента Федерації мисливського біатлону України – Калініченка 

Ігоря Олександровича.  

3.3.1. Форма заявочного листа є додатком №1 до даного положення.   

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0
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3.4. Орієнтовна кількість учасників змагань – 50.  

 

ІV. Дата, час та місце проведення змагання. 

 

4.1. Місцем проведення змагання є: мисливські угіддя Ніжинської районної ради УТМР 

(МРП ЧОО УТМР). Адміністративні межі с. Сальне, Ніжинського району, Чернігівської 

області.  

4.2. Датою змагань є 18 січня 2020р. 

4.2.1. Дата змагань може бути змінена у залежності від погодних умов.   

4.3. Час проведення змагань:  

4.3.1. Початок реєстрації учасників змагань: з 8год. 00хв. до 8год. 30хв. 

4.3.2. Урочисте відкриття змагань з 08год. 30хв. до 09год. 00хв.  

4.3.3. Початок жеребкування між учасниками: з 09год. 00хв. до 09год. 10хв.  

4.3.4. Початок старту: з 09год. 15хв.. 

4.3.5. Підбиття підсумків змагань: з 13год. 00хв. до 13год. 30хв.  

4.3.6. Урочисте закриття змагань, нагородження призерів: з 13год. 30хв. до 14год. 00хв.  

 

V. Вимоги до учасників змагання.  

 

5.1.До участі у змаганнях допускаються особи які при собі мають: 

5.1.1.Діючий дозвіл на зброю. 

5.1.2.Посвідчення мисливця,  

5.1.3.Контрольну картку обліку добутої дичини та порушень правил полювання,.   

5.2. Для безпосередньої участі у змаганнях учаснику потрібно при собі мати:  

5.2.1. Гладкоствольну мисливську рушницю 12/16/20 калібру. 

5.2.2. Патронташ.  

5.2.3. Три набої споряджених кулею (крім кулі типу «Тріо») для ураження  мішеней.   

5.2.4. Мисливські лижі – шириною не менше 12см.  на жорсткому кріпленні. 

5.3. До участі у змаганнях не допускаються особи, які перебувають у алкогольному чи 

наркотичному сп’янінні, та особи, які не розписалися у протоколі про ознайомлення з 

технікою безпеки на трасі.  

 

VI. Програма та правила змагання.  

 

Змагання будуть проходити на визначення індивідуальної та командної першості.  

 

6.1. Реєстрація учасників змагань. 

6.1.1. Під час реєстрації учасник надає головному судді змагань для огляду: дозвіл на 

зброю, посвідчення мисливця, картку обліку добутої дичини та порушень правил 

полювання.   

6.2.  Урочисте відкриття змагань. 

6.2.1. Виступи уповноважених осіб від Федерації мисливського біатлону України, 

спонсорів та партнерів заходу, користувача мисливських угідь, представників органів 

місцевого самоврядування, членів мисливських колективів, та почесних гостей змагань.  

6.2.2. Роз’яснення головним суддею змагання, про правила та техніку безпеки на трасі.  
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6.3.   Жеребкування між учасниками змагання.  

6.3.1. Після відкриття змагання, головний суддя проводить жеребкування між учасниками 

змагань.  

6.3.2. Кожен капітан команди тягне жереб з номером під яким буде стартувати його 

команда.  

6.3.3. Кожному учаснику буде надано нагрудний порядковий номер у відповідності до 

жеребу.  

6.4.  Порядок проходження дистанції.  

6.4.1. У відповідності до номеру, який було обрано капітаном команди при жеребкуванні, 

головний суддя запрошує команди на лінію старту.  

6.4.2. Перед стартом, головний суддя змагань перевіряє відповідність учасника правилам 

змагань, а саме:  

- Наявність мисливських лиж (ширина не менше 12 см);  

- Наявність патронташу;  

- Наявність рушниці та набоїв споряджених мисливськими кулями;  

6.4.3. Час старту учасника фіксується у Протоколі змагань.  

6.4.4. Мисливський біатлон проводиться по пересіченій місцевості на мисливських лижах 

(ширина лижі повинна складати не менше 12см.) на жорсткому кріпленні, без 

використання бігових палиць, з обов’язковою наявністю на учаснику мисливської амуніції 

у вигляді патронташу, та гладкоствольної мисливської рушниці 12/16/20 калібру.  

Дистанція траси складає 4 км, з вогневим рубежем через 3км після старту.  

6.4.5.  Інтервал старту між учасниками складає 1хв., та може змінюватись у залежності від 

обставин та умов ходу змагання.   

6.4.6. Стрільба на вогневому рубежі ведеться з мисливської зброї 12/16/20 калібрів, кулею, 

по нерухомій мішені «кабан» без застосування оптики. Вогонь ведеться з відстані 50 

метрів з положення стоячи, без упору. Для кожного учасника 1 мішень. Лінія вогневого 

рубежу буде поділена на сектори. Учасник займає сектор у відповідності до свого 

порядкового номеру. Вогонь ведеться лише зі знятими лижами.   

6.4.7. Заряджання зброї, проводиться безпосередньо перед пострілом - одним патроном. 

Після пострілу, учасник повторно заряджає зброю і робить постріл по своїй мішені. 

Загалом учасник повинен здійснити 3 постріли по своїй мішені.  

6.4.8. Система бонусів та штрафів на вогневому рубежі:   

- у разі влучання учасником у центр мішені (зона враження кабана нанесена на мішені) 

відмінусовується 1 хв. до загального часу проходження дистанції.  

- у разі влучання учасником не в «центр» мішені, але в межах контуру «кабана» штрафи та 

бонуси не застосовуються.  

- у разі промаху по мішені, або влучання поза контур кабана – застосовуються штрафи у 

вигляді додаткової 1хв. до загального часу проходження дистанції.  

6.4.8. Під час проходження дистанції зброя знаходиться за спиною в незарядженому стані. 

Зброя заряджається тільки на вогневому рубежі. Після долання вогневого рубежу, учасник 

переводить зброю за спину і тільки після цього продовжує проходження дистанції. 

6.4.9. Учасник який на проходження дистанції, враховуючи штрафи та бонуси, витратив 

найменше часу стає переможцем змагань. У такій послідовності будуть розподілятися 

рейтингові місця між учасниками.   

6.4.10. Система бонусів для окремих категорій учасників змагань.  
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- для учасників змагань віком від 30-40років застосовується бонус у вигляді – мінус 1хв. 

до загального часу проходження дистанції;    

- для учасників змагань віком від 40-50років застосовується бонус у вигляді – мінус 2хв. 

до загального часу проходження дистанції;   

- для учасників змагань віком від 50років, та жінок застосовується бонус у вигляді – мінус 

3хв. до загального часу проходження дистанції.    

6.5. Підбиття підсумків змагань. 

6.5.1. У відповідності до протоколів результатів змагань буде визначено переможців та 

призерів змагання.  

6.6. Урочисте закриття змагань, нагородження призерів. 

 

VII. Витрати на проведення змагання. 

 

7.1. Всі витрати по організації змагань бере на себе Федерація мисливського біатлону 

України шляхом залучення спонсорів.  

 

VIIІ. Медичне забезпечення змагання.  

8.1. 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. Присутність лікаря із спортивної 

медицини обов’язкова на змаганнях всіх рівнів. 

8.2. Для медичного забезпечення змагання залучається кваліфікований медичний 

працівник (фельдшер).  

8.3. Лікар змагань входить до складу суддівської колегії на правах заступника головного 

судді. Всі його рішення в межах компетентності обов’язкові для учасників, суддів, 

організаторів змагань. 

 

ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ЗАПРОШЕННЯМ НА ЗМАГАННЯ 

 

 

 

Президент  

Федерації мисливського біатлону України              І.О. Калініченко  


