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План 

 

1. Організаційний комітет. 

2. Види та способи проведення змагань. 

3. Програма та учасники змагань. 

4. Урочисті церемонії відкриття , нагородження та закриття змагань. 

5. Головна суддівська колегія та її склад. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

 Організаційний комітет 

1. Для проведення масштабних змагань утворюється організаційний 

комітет, в обов’язки якого входить організація змагань. Кількісний склад 

оргкомітету залежить від характеру та масштабу змагань. Робота 

оргкомітету передбачає наступні напрями: 

а) організаційні (оренда спортспоруд, розміщення і харчування учасників, 

медичне забезпечення, транспортне обслуговування тощо); 

б) спортивно-технічні (проведення семінару суддів; підготовка 

секретаріату, групи забезпечення урочистих церемоній, групи контролю 

зброї та електричного обладнання; підготовка мандатної комісії); 

в) агітації та пропаганди (підготовка афіш, емблеми змагань, буклетів,  

запрошень; залучення ЗМІ; виготовлення рекламної продукції, 

підготовка роботи прес-центру, виготовлення сувенірної продукції, 

встановлення призів і призового фонду); 

г) господарські (підготовка та оренда необхідного обпадання, підготовка 

матеріалів змагань та іншої друкованої продукції, забезпечення 

канцелярським приладдям, виготовлення ідентифікаторів, 

пам’ятних медалей, дипломів, грамот, жетонів, вимпелів для 

нагородження тощо); 

д) обслуговування учасників змагань (організація дозвілля, шефська 

робота, тощо). 

За кожним напрямком роботи необхідно закріпити відповідальну особу. 

2. Оргкомітет відповідає за повноту заходів, які забезпечують безпеку 

учасників, суддів та глядачів, а саме: 

а) правильне обладнання місць змагань, його охорона у відповідності з 

умовами даних змагань; 
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б) дотримання порядку та дисципліни на змаганнях; 

в) організація зв’язку на змаганнях; 

г) організація медичного обслуговування та профілактичних заходів; 

д) організація протипожежних заходів; 

е) додаткові заходи безпеки виходячи із конкретних обставин. 

 Види змагань 

 Змагання з фехтування проводяться на трьох видах зброї: рапірах, шпагах, 

шаблях. 

 За характером проведення змагання можуть бути особистими і 

командними. В особистих змаганнях визначаються місця кожного 

учасника. В командних змаганнях визначаються місця кожної команди. 

Характер, умови та способи проведення змагань визначаються 

Положенням про змагання, яке розробляється організацією, що їх 

проводить та оприлюднюється не пізніше ніж за І місяць до початку 

змагань. 

 

 Способи проведення змагань 

1. Особисті змагання проводяться такими способами: 

а) коловий спосіб: кожен учасник зустрічається з усіма суперниками; 

б) відбірково-коловий : спортсмени розподіляються на попередні групи, в 

яких кожен учасник зустрічається з усіма своїми суперниками по групі. 

Потім в ході змагань спортсмени, що посіли кращі місця в групах (не 

менше 50%), переходять в наступний тур змагань, де учасники, 

відповідно до класифікації, знову розподіляються на групи (способом 

«змійка») і так аж до фіналу. Фінал 6-8 учасників; 

в) спосіб прямого вибування: спортсменів за рівнем підготовленості 

(рейтингом) вносять у таблицю прямого вибування, а далі учасники які 

програли бій вибувають зі змагань і так аж до фіналу; 

г) змішаний спосіб', включає попередні змагання в групах для визначення 

рейтингу учасників. Після проведення змагань в групах 20 - ЗО % 

учасників, які мають гірший рейтинг вибувають зі змагань. Решта 

учасників беруть участь у турах прямого вибування аж до визначення 

переможця. 

2. Командні змагання можуть проводитися тими ж способами, що і особисті. 

Це залежить від кількості команд, що беруть участь у змаганнях. 

 Способи проведення офіційних Всеукраїнських змагань 

Особисті змагання. 
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3. Офіційні всеукраїнські змагання проводяться відповідно до Положення, 

яке затверджується Федерацією фехтування України (ФФУ) та Правил 

змагань. 

4. Особисті змагання можуть бути організовані такими способами: 

змішаний спосіб, який передбачає проведення попередніх змагань в групах, 

попередній тур прямого вибування, а потім таблицю прямого 

вибування для 64 учасників з подальшим визначенням 8 або 4 

учасників фіналу, який проводиться також способом прямого 

вибування; 

змішаний спосіб, який включає попередні змагання в групах, а потім 

таблицю прямого вибування з подальшим визначенням 8 або 4 

учасників фіналу, який проводиться також способом прямого 

вибування; 

   способом прямого вибування, який передбачає таблицю прямого вибування 

учасників після першої поразки. 

Правила формування та порядок проведення попередніх змагань в групах 

1. Групи формуються Головною суддівською колегією (ГСК), яка повинна 

враховувати класифікацію учасників, встановлену відповідно до 

офіційного рейтингу ФФУ на момент проведення змагань. 

2. У змаганнях, які проводяться змішаним способом, групи складаються із 7 

учасників, якщо їх число ділиться на 7 або з 6 учасників, якщо їх число 

ділиться на 6. В інших випадках групи складаються із 7 і 6 учасників. 

3. У випадку проведення комплексних змагань з визначенням місць у 

загально-командному заліку розподіл учасників по групах проводиться 

таким чином, щоб учасники одної організації були в різних групах, якщо 

це можливо. 

4. Порядок учасників в групах визначається жеребкуванням. В групах 

проводяться всі бої. 

5. Черговість боїв в групах повинна бути наступною: 

 

а) група із 7 учасників 

1-4 2-5 3-6 7-1 5-4 2-3 6-7 
5-1 4-3 6-2 5-7 3-1 4-6 7-2 

3-5 1 -6 2-4 7-3 6-5 1-2 4-7 

 
б) група із 6 учасників: 

1-2 4-5 2-3 5-6 3-1 6-4 2-5 1-4 
5-3 1-6 4-2 3-6 5-1 3-4 6-2 

 

 

якщо бій у групі перервався через непередбачуваний випадок старший 

суддя може після погодження з ГСК змінити черговість боїв для того, 

щоб забезпечити продовження проведення змагань; 
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між двома боями підряд одного учасника в групі йому може бути наданий 

відпочинок тривалістю 3 хвилини. 

6. Бій у групі вважається закінченим, коли: 

а) один з учасників наніс 5 уколів. У цьму випадку до протоколу 

записується підсумковий рахунок бою(V5 - Dn, де n - кількість уколів, 

нанесених учасником, що програв). 

У змаганнях на шпагах, якщо учасники досягай рахунку 4:4, вони  

повинні фехтувати до вирішального додаткового уколу до закінчення 

передбаченого на бій часу. Наступні обопільні уколи не зараховуються і, 

відповідно, учасники повинні залишатися на своїх місцях; 

б) минули 3 хвилини бою (попередження про те, що залишилася одна 

хвилина бою не виноситься): 

- якщо час бою минув, коли рахунок має різницю хоча б в один укол, 

учасник, який наніс більшу кількість уколів, вважається переможцем. 

 

Основні правила проведення туру прямого вибування 

 Таблиця туру прямого вибування складається відповідно до класифікації 

учасників (рис.1). 
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Рис.І. Таблиця прямого вибування 64 
 

3. Організатори змагань повинні оприлюднити таблицю в турі прямого 

вибування і, починаючи з таблиці 64, вказати в ній час початку кожного 

бою. 

4. Бої туру прямого вибування проводяться на 15 уколів. На бій дається 

максимум 9 хвилин, розділені на 3 періоди по 3 хвилини з хвилинними 

перервами між періодами. Під час перерви з учасником може спілкуватися 

тренер або особа, призначена до бою. 

5. Хронометр, вмонтований у електрофіксатор, повинен блокувати його 

роботу після закінчення кожного з періодів. 
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6. Бій закінчується коли: 

5. один з учасників наніс 15 уколів; 

6. коли 9 хвилин, відведені на бій, минули. В такому випадку учасник, що 

наніс більшу кількість уколів, вважається переможцем. 

7. У випадку рівності числа уколів після закінчення часу бою учасникам 

дається додаткова хвилина, в продовж якої вони фехтують до 

вирішального уколу. Перед цією хвилиною суддя проводить 

жеребкування для того щоб визначити переможця бою, у випадку, якщо 

після цієї хвилини рахунок залишиться рівним. В цьому випадку в 

протокол записується реальний рахунок бою. 

8. Якщо з будь-якої причини учасник не може продовжувати бій, його 

суперник оголошується переможцем цього бою. Учасник який вибув, не 

втрачає право на своє місце в загальній класифікації змагань. 

9. У кожному турі таблиці прямого вибування бої завжди проводять в 

порядку зверху вниз. Це правило повинне застосовуватися для кожної 

чверті таблиці (коли пряме вибування проводиться на 4-х або 8 полях 

бою). Учаснику завжди надається 10-хвилинний відпочинок між двома 

боями підряд. 

Підсумкова класифікація (розподіл місць) учасників особистих змагань 

10. Загальний розподіл місць учасників проводиться в такий спосіб: 

а) 1-е місце займає учасник, що виграв бій за 1-е місце; 

б) 2-е місце займас учасник, що програв бій за 1-е місце. 

11. Наступні місця визначаються таким чином: 

а) 3-тє місце займають обидва учасники, які програли у півфіналі; 

б) у випадку необхідності визначення місця кожного із півфіналістів 

проводиться бій між ними за 3-тє місце. 

12. Інші учасники змагань розподіляються за турами таблиці прямого 

вибування відповідно до класифікації, визначеної для її складання. 

13. Для учасників, які вибули з туру пульок, місця визначаються відповідно 

до їхньої класифікації в цьому турі, і вони класифікуються після 

учасників, які увійшли в таблицю прямого вибування. 

 

Командні змагання 

1. Команда у кожному виді зброї складається із 3-х учасників з запасним 

або без запасного спортсмена. Командам дозволяється починати зустріч  

тільки в повному складі. 

2. Змагання проводяться способом прямого вибування з повною або 

неповною таблицею. 

3. Місце команди в таблиці визначається за сумою місць набраних трьома 

кращими учасниками команди в особистих змаганнях. У випадку 
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однакової кількості очок у декількох команд, іх місце визначається за 

кращим місцем в особистих змаганнях. Командні зустрічі проводяться за 

перші 16 місць. Починаючи з 17 місця команди класифікуються за місцем,  

визначеним для розміщення в таблиці. 

4. Командні зустрічі у всіх видах зброї проводяться способом «естафета». 

5. Кожні 3 учасники одної команди зустрічаються з кожним з 3 учасників 

команди суперників (9 етапів «естафети»). Послідовність боїв у командній 

зустрічі наступна: 3-6, 5-1, 2-4, 6-1, 3-4, 5-2, 1-4, 6-2, 3-5. У випадку 

навмисного або ненавмисного порушення цього порядку винній команді 

зараховується поразка в зустрічі. 

6. Розміщення команди у протоколі зустрічі (верх-низ) визначається 

жеребкуванням, після чого капітани команд визначають порядок (номера) 

учасників. 

7. Кожний етап «естафети» проводиться на 5 уколів (ударів) (5-10-15-...-45). 

Максимальний час для кожного етапу - 3 хв. 

8. Два перших суперники фехтують доти, доки один з них не нанесе 5 уколів 

(ударів) в максимальний час 3 хв. Наступна пара фехтує до 10 уколів в 

максимальний час 3 хв. і так далі. Якщо після закінчення часу в 3 хвилини 

рахунок, передбачений для цього етапу, не досягнутий, наступна пара 

суперників починає бій з досягнутого рахунку і фехтує до рахунку, 

передбаченого для наступного етапу з максимальним часом у 3 хвилини. 

9. Переможцем зустрічі вважається команда, яка нанесе 45 уколів (ударів) 

або та, що нанесе більше уколів у встановлений час. 

10. У випадку рівного рахунку після закінчення встановленого часу на 

останньому етапі, учасникам надається додаткова хвилина бою впродовж 

якої вони фехтують до вирішального уколу (удару). До поновлення бою 

суддя проводить жеребкування , щоб визначити, кому буде присуджена 

перемога, якщо рахунок залишиться рівним після додаткової хвилини. 

11. У ході зустрічі капітан команди може попросити заміну учасника 

запасним, персонально заявленим до початку зустрічі. Ця заміна може 

бути зроблена тільки після закінчення одного з боїв «естафети». 

Замінений учасник не може знову зайняти місце в команді у цій же 

зустрічі, навіть через нещасний випадок чи надзвичайні обставини. 

Оголошення про заміну учасника команди повинно бути зроблено 

старшому судді зустрічі та капітану команди-суперниці до початку бою, 

що передує найближчому бою заміненого учасника. Якщо трапляється 

нещасний випадок під час бою, який проходить після проханням про 

заміну, капітан команди може анулювати прохання про заміну. Якщо 

капітан команди-суперниці також просив про заміну, то вона може бути 

збережена або анульована. 

12. Якщо учасник команди змушений припинити бій через травму, належним 

чином встановлену лікарем змагань, капітан його команди може просити 

заміну травмованого учасника на запасного. У такому випадку розпочатий 

бій продовжується з рахунку який був зафіксований в момент травми. 

13. Якщо учасник команди і можливий запасний змушені вибути зі змагань 
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або, якщо учасник відсторонений від змагань, команда програє зустріч. 

Якщо з будь-яких причин команда не закінчує вже розпочате змагання, 

ГСК застосовує правила особистих змагань. При цьому кожна команда 

розглядається як один учасник. 

14. Якщо команда вибуває зі змагань, вона розглядається: 

а) як така, що не закінчила розпочатого змагання, якщо вона уже 

фехтувала проти іншої команди; 

б) як така, що не з’явилася зовсім на змагання, якщо мова йде про першу 

зустріч. 

 

 Вік учасників змагань 

1. Офіційні змагання можуть проводитись серед дітей, юнаків (кадетів), 

юніорів, молоді та дорослих спортсменів. Встановлюються наступні 

вікові групи: 

а) молодша дитяча група (10-11 років); 

б) старша дитяча група (12-13 років); 

в) молодша юнацька група (14-15 років); 

г) кадети (16-17 років); 

д) юніори (18-20 років); 

е) молодь (до 23 років); 

ж) дорослі (20 років і старші). 

Вік учасників встановлюється по року їх народження. 

Примітки. 
Змагання у молодшій дитячій групі дозволяються тільки із застосуванням 

полегшеної зброї. 

В окремих випадках з дозволу лікаря і тренера до змагань старшої вікової 

групи можуть допускатися учасники ближчої молодшої вікової групи. 

Допуск оформляється окремою довідкою. Допуск через вікову групу 

дозволяється у виняткових випадках з дозволу організації, що проводить 

змагання, при наявності документа підписаного лікарем, тренером і 

батьками. 

 Програма змагань 

1. Програма повинна бути складена так, щоб жоден із фехтувальників не був 

зайнятий у змаганнях більше ніж 12 годин на добу. Ні в якому випадку не 
 

дозволяється початок або закінчення особистих чи командних змагань 

після опівночі. 

2.Спосіб проведення змагань повинен передбачати початок фіналів в такий 

час, коли була б можлива швидка передача результатів змагань для їх 
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опублікування. 

3.Організатори повинні передбачити час, достатній для проведення 

контролю зброї і спорядження учасників в день, що передує початку 

змагань у кожному виді зброї. 

4.Організатори змагань повинні скласти розклад проведення попередніх 

змагань в групах, а також починаючи з таблиці 64 вказати час початку 

кожного бою. При цьому необхідно орієнтуватись на таку тривалість 

змагань в групах, турах прямого вибування та командних зустрічах: 

а) особисті змагання (групи із 7 учасників): 

рапіра - 120 хв.; 

шпага - 120 хв.; 

шабля - 60 хв. 

б) особисті змагання (тур прямого вибування): 

рапіра - 20 хв.; 

шпага - 20 хв.; 

шабля - 15 хв. 

в) командні змагання: 

рапіра - 50 хв.; 

шпага - 50 хв.; 

шабля - 30 хв. 

5.Додатково передбачається час для підготовки окремих турів змагань, а 

саме: 

а) 15 хвилин від моменту оголошення результатів попередніх змагань в 

групах до початку туру прямого вибування, у цей час передбачається 

подача можливих протестів. Після закінчення даного часу ГСК 

протести не приймає; 

б) час для деталізації складу команд; 

в) час для призначення суддів. 

Заявки на участь у змаганнях 

1. Попередні заявки на участь спортсменів у змаганнях повинні бути подані 

організаторам у терміни та за формою, які передбачені Положенням про 

змагання але не пізніше ніж за 3 доби до початку змагань. Заявка 

надсилається організаторам змагань на електронну адресу або факсом у 

друкованому вигляді. Оригінал заявки має бути поданий в Головну 

суддівську колегію за дві години до початку змагань. Заявка має бути 

затверджена спортивним лікарем. 

2. Якщо термін подачі заявки організаторами змагань не встановлений, 

заявка має бути подана у ГСК не пізніше ніж за 2 год, до початку змагань. 

14. Всі учасники (або тренери учасників) повинні підтвердити свою 

присутність не пізніше ніж за 2 год. до початку змагань. У випадку 

непідтвердження спортсменом (або тренером) його присутності у 
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встановлений термін спортсмен не допускається до участі у змаганнях. 

15. Якщо заявка містить неповну або недостовірну інформацію чи вона 

складена не за встановленою формою, організатори мають право не 

приймати таку заявку. 

 Учасники змагань 

1. Самим фактом заявки на участь у змаганнях спортсмени зобов’язуються 

поважати Правила та рішення старших суддів, бути ввічливими до суддів 

та асистентів, в точності підкорятися вказівкам та командам старшого 

судді. 

Спортсмени повинні дотримуватись кодексу честі, який передбачає: 

 прагнення перемогти в чесній і безкомпромісній боротьбі; 

 добросовісну і достойну поведінку в любих ситуаціях; 

 коректність у стосунках з партнерами по команді і суперником; 

 шанобливе відношення до тренерів, представників команд, глядачів; 

 вміння залишатись скромним після перемоги і достойно приймати 

поразку. 

 

2. Учасники змагань зобов’язані: 

а) знати положення про змагання, програму, Правила змагань та суворо 

виконувати їх вимоги; 

б) виступати в охайному, чистому та добре підігнаному костюмі, який 

повинен відповідати правилам, встановленим для кожного виду зброї: 

в) виходити на поле бою зі зброєю та спорядженням, що відповідають 

Правилам (необхідно мати запасні зброю і особистий шнур); 

г) перед початком- бою та після його закінчення привітати салютом 

старшого суддю, суперника та глядачів; 

д) з’являтися на змагання точно в призначений час; 

е) боротися за перемогу в кожному бою. 

3. Учасникам забороняється: 

а) втручатися в роботу старших суддів, сперечатися з ними або зовнішньо 

показувати своє незадоволення суддівством; 

б) наносити грубі уколи (удари), падати, відбивати, захоплювати зброю 

або закривати уражувану поверхню неозброєною рукою, здійснювати 

навмисне зіткнення; 

в) знімати маску до оголошення результату бою старшим суддею; 

г) відмовлятися від продовження участі у змаганнях (за виключенням 

випадків захворювання або травмування, підтверджених лікарем); 

д) відмовлятися від зустрічі з будь-яким учасником (або командою), 
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відповідним чином заявленими на участь у змаганнях; 

е) залишати поле бою без дозволу старшого судді; 

ж) одягатися і роздягатися на фехтувальній доріжці (за виключенням 

випадків отримання травми, встановленої лікарем); 

з) змагатися в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. 

4. Учасники мають право: 

а) звернутись до старшого судді з проханням тимчасової зупинки бою, у 

випадку несправності зброї, електроспорядження або одежі; 

б) повідомити про отриманий укол (удар), але старший суддя не 

зобов’язаний присуджувати укол (удар) відповідно до заяви учасника і 

може виносити рішення самостійно. 

 Явка на змагання 

 

1. Спортсмени зобов’язані з’являтись на змагання своєчасно і в місце, де 

призначено проведення попереднього контролю зброї та спорядження, 

початок боїв у групах попереднього туру, туру прямого вибування або 

командної зустрічі, або будь-якої іншої процедури змагань за рішенням 

старшого судді чи ГСК. 

2. Якщо за 10 хвилин до призначеного часу боїв в групах попереднього 

туру, бою туру прямого вибування або командних змагань, учасник чи 

команда (в повному складі) не з’явились на місце змагань, то вони не 

допускаються або відсторонюються від участі в даному виді програми. 

3. Тільки спортсмени-члени команди можуть знаходитись у спеціально 

відведеному місці біля поля бою і брати участь у зустрічі, з’явившись на 

місце проведення боїв за першим викликом старшого судді за 10 хвилин 

до вказаного часу початку цієї зустрічі. 

4. Якщо під час особистих чи командних змагань спортсмен або команда не 

з’являються на поле бою за першим викликом старшого судді готовими 

до поєдинку то: 

е) спортсмен або команда караються попередженням (жовта картка); 

ж) другий виклик здійснюється з інтервалом в одну хвилину після першого 

виклику і за неявку на доріжку спортсмена чи команди вони караються 

штрафним уколом (ударом) (червона картка); 

з) третій виклик і останній здійснюється з інтервалом в одну хвилину 

після другого. Далі спортсмен чи команда, які не з’явились на 

визначене місце для боїв відсторонюються від участі в даному виді 

програми. 

Представники, тренери та капітани команд 

 

1. Кожна організація, яка бере участь у змаганнях повинна мати свого 
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представника або тренера. Якщо команда не має представника або 

тренера то їх обов’язки виконує капітан команди. 

2. Представник (тренер) являється керівником команди. Він несе 

відповідальність за дисципліну і зовнішній вигляд учасників, а також за 

своєчасну явку їх на змагання. 
 

3. Представник (тренер) може бути присутнім з правом дорадчого голосу на 

засіданнях ГСК, якщо вони проводяться сумісно з представниками. 

4. Представник (тренер, капітан) не має права втручатися в роботу старших 

суддів. У випадку порушення цього правила, учасник (команда) із-за 

якого втручався представник (тренер, капітан), отримує попередження, 

дійсне на всі бої в групі (командній зустрічі). При повторенні учаснику 

(команді) кожен раз присуджується штрафний укол (табл.1). 

5. Представник (тренер, капітан) за порушення порядку або нетактовну 

поведінку на змаганнях, рішенням ГСК, за представленням старшого 

судді, може бути видалений з місця проведення змагань. У більш 

серйозних випадках старший суддя може негайно видалити 

представника (тренера, капітана) з місця проведення змагань. 

 Урочисті церемонії в ході змагань 

Відкриття змагань 

1. Відкриття змагань проводиться, як правило, в перший день. Урочисте 

відкриття приваблює увагу громадськості, преси, радіо, телебачення і 

слугує пропаганді фехтування як олімпійського виду спорту. 

2. Кількість учасників параду від кожної делегації зазвичай визначається 

напередодні. Якщо зал, в якому проводиться церемонія відкриття, 

невеликий, то в параді буре участь частина команди. 

3. Прийнято виходити на парад у фехтувальному костюмі зі зброєю (без 

масок і перчаток). 

4. Церемонію відкриття змагань рекомендується проводити в наступній 

послідовності: 

а)  шикування команд згідно місць, зайнятих на попередніх аналогічних 

змаганнях. Порядок шикування кожної команди: попереду несуть 

табличку з назвою команди, далі ідуть керівник або капітан команди, за 

ними ідуть учасники (жінки, а за ними чоловіки). Попереду загальної 

колони йде командувач парадом; 

б) вихід загальної колони в спортивний зал під марш. Після зупинки і 

повороту всі команди повинні опинитися обличчям до основної маси 

глядачів і до осіб, які приймають парад; 

в) рапорт командувача парадом особам, які приймають парад. До складу 

групи, яка приймає парад, рекомендується включати: представників 

органів місцевої влади, президента Федерації фехтування, керівників 

спортивних товариств, головного суддю, ветеранів фехтування, 

спонсорів тощо. Командувачем парадом, як правило, призначається 
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досвідчений спортсмен або тренер, які володіють стройовими 

командами і хорошою дикцією; 

г)  вітання учасників змагань. З ним виступають офіційні представники 

органів влади, представники Федерації фехтування, спортивних 

товариств тощо; 

д) урочисте підняття державного прапора та виконання гімну України. Для 

підняття прапора запрошуються кращі спортсмени-учасники змагань; 

е) оголошення про відкриття змагань, яке здійснює офіційна особа з групи 

тих, хто приймає парад; 

ж) повідомлення головного судді змагань про порядок проведення 

з) показові спортивні та культурно-мистецькі виступи; 

и) урочистий марш учасників змагань під керівництвом командувача 

парадом. 

Нагородження та вшанування переможців 

 

1. Нагородження переможців особистих та командних змагань у кожному 

виді фехтування проводиться зразу після закінчення фінальних поєдинків 

у такому порядку: 

а) вихід всіх учасників фіналу до п’єдесталу пошани , під керівництвом 

спеціально виділеного судді. Для нагородження фіналістів 

встановлюється така форма одежі: спортивний костюм або 

фехтувальний костюм; 

б) оголошення суддею-інформатором результатів фінальних змагань. 

Після кожного оголошення про зайняте місце фехтувальник 

піднімається на відповідне місце п’єдесталу пошани. До п’єдесталу 

запрошується тренер переможця змагань; 

в) суддя-інформатор оголошує про нагородження переможця та призерів 

відповідно до Положення про змагання і їм врачаються спортивні 

нагороди. Після цього можуть вручатись особливі нагороди, 

наприклад: «за кращу техніку», «за кращий результат серед молодих 

фехтувальників», «за волю до перемоги» тощо. Подібні спеціальні 

нагороди можуть встановлюватися спортивними організаціями, ЗМІ, 

телебаченням, спонсорами тощо; 

г) церемонії нагородження переможців командних змагань, беруть участь 

команди, які посіли 1-3 місця. Суддя при учасниках виводить команди 

в колону по одному і шикує їх за п’єдесталом пошани. При оголошенні 

результатів командних змагань капітан команди займає відповідне 

місце на п’єдесталі, а решта учасників команди шикуються в колонну 
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по одному перед п ’ядесталом пошани. 

Закриття змагань 

2. Шикування і вихід учасників параду закриття виконується як вказано в 

пунктах 4а-б даного параграфу. Після цього іде: 

а) рапорт командувача парадом, особам які приймають парад, про те, що 

учасники змагань вишикувані для оголошення результатів; 

б) оголошення загальнокомандних результатів та нагородження 

відповідно до Положення про змагання; 

в) спуск державного прапора під гімн України переможцями даних 

змагань;. 

г) урочистий марш учасників змагань. Оголошення про закриття змагань. 

 

 Склад суддівської колегії 

 

1. Суддівська колегія змагань призначається організацією, що проводить 

змагання, за рекомендацією відповідного суддівського комітету 

Федерації фехтування.  

До складу суддівської колегії змагань входять: 

а) головна суддівська колегія, яка складається із головного судді та його 

заступників (не менше 2-х чол.); 

б) головний секретар (1 чол.); 

в) лікар змагань; 

г) старші судді (2 чол. на поле бою); 

д) секретарі на полях бою (1 чол. на поле бою); 

е) судді хронометристи (1 чол. на поле бою); 

ж) судді біля апаратів (1 чол. на поле бою); 

з) судді-інформатори (1 чол. на поле бою); 

и) судді-технічні експерти (1 чол. на 4 поля бою); 

к) судді при учасниках (1 чол. на поле бою). 

2. У розпорядження суддівської колегії виділяється комендант та необхідна 

кількість обслуговуючого персоналу (майстри з ремонту 

електрообладнання (1 чол. на 4 поля бою), працівники технічного та 

інформаційного забезпечення (не менше 2 чол.)). 

3. При проведенні всеукраїнських змагань всі судді повинні бути 

одягненими в суддівську форму (темний піджак, темно-сірі брюки 

(чоловіки) або спідницю (жінки)), мати при собі Правила змагань. 
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 Головна суддівська колегія 

 

1. Головна суддівська колегія (ГСК) відповідає за якісне проведення 

змагань. Вона складається з головного судді та його заступників. На 

невеликих змаганнях головна суддівська колегія може не призначатися, у 

такому випадку її функції виконує головний суддя. Усі спортсмени, 

представники команд, тренери, судді, обслуговуючий і технічний 

персонал підпорядковані ГСК. 

2. ГСК володіє правом юрисдикції до всіх учасників змагань, офіційних 

осіб, суддів та всіх присутніх на змаганнях. 

3. У випадку необхідності ГСК може втручатися за власною ініціативою у 

всі конфлікти. 

4. ГСК самостійно або за пропозицією старшого судді може накладати будь- 

які дисциплінарні санкції, передбачені Правилами змагань. 

5. ГСК в будь-який час може замінити старшого суддю або іншого суддю 

для того, щоб забезпечити нормальне проведення змагань; при цьому 

вона не зобов’язана будь-кому повідомляти мотиви прийняття свого 

рішення. 

6. ГСК являється апеляційною інстанцією з рішень, прийнятих старшими 

суддями. 

7. ГСК приймає рішення більшістю голосів. У випадку рівності голосів 

вирішальним являється голос головного судді. Рішення за протестами на 

дії старших суддів приймаються більшістю голосів присутніх членів (не 

менше 3) у момент подачі протесту. 

8. ГСК передає безпосередньо у виконком ФФУ інформацію щодо 

прийнятих під час змагань дисциплінарних санкцій, а також звернення з 

касаційними скаргами. Рішення головної суддівської колегії прийняті в 

офіційному порядку можуть бути оскаржені у виконком ФФУ. 

9. Усі рішення ГСК виконуються одразу; ніяка апеляція не зупиняє дію 

рішення під час змагань. 

 Головний суддя змагань 

1. Головний суддя змагань очолює роботу суддівської колегії змагань і 

безпосередньо керує змаганнями. 

2. В обов’язки головного судді входить: 

а) контроль за підготовкою місць змагань, спеціального обладнання у 

відповідності з вимогами Правил; 

б) розподіл суддів за напрямками роботи, призначення старших суддів на 

бої та командні зустрічі; 

в) контроль за роботою суддівської колегії; 

г) вирішення питань, які виникають в ході змагань, розгляд протестів та 

заяв, проведення засідань суддівської колегії і ГСК; 
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д) забезпечення необхідною інформацією учасників і глядачів про хід і 

результати змагань; 

е) оцінка роботи кожного члена суддівської колегії за п’ятибальною 

шкалою; 

ж) складання звіту про змагання. 

3. Головний суддя має право: 

а) відмінити змагання; 

б) перенести його початок; 

в) зробити перерву, якщо виникла така необхідність з непередбачуваних 

обставин; 

г) внести зміни у програму змагань, якщо в цьому виникла крайня 

необхідність; 

д) не допускати до змагань учасників, які за віком, рівнем  

підготовленості, належністю до спортивної організації не відповідають 

Правилам або Положенню про змагання. 
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