
ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Міністра
молоді та спорту України –
керівник апарату

 _____________ М. В. Даневич
 23.11.2015

РЕГЛАМЕНТ № 1110/55
про офіційні спортивні змагання

з лижного двоборства  на 2016 рік

Офіційні  спортивні  змагання  з  лижного  двоборства   проводяться  згідно  з
Єдиним  календарним  планом  фізкультурно-оздоровчих  та  спортивних  заходів
України

1. Цілі і завдання

Змагання проводяться з метою:
набуття навичок здорового способу життя та фізичного розвитку;
пропаганди та подальшого розвитку лижного двоборства в Україні;
активізації навчально-тренувальної роботи спортивних  організацій;
підвищення  якості  та  ефективності  роботи   спортивних  шкіл   з  підготовки

олімпійського  резерву;
проведення  цілеспрямованої  роботи  з  відбору  та  підготовки  спортсменів

збірних   команд  України  для  участі  у  міжнародних  змаганнях  та  ХХІІІ  зимових
Олімпійських іграх;

підведення  підсумків  роботи  спортивних  організацій  з  питань  розвитку
лижного двоборства.

2. Строки  і  місце  проведення змагань

Чемпіонат України серед юнаків м. Кременець, Тернопільська обл., 
Комплекс лижних трамплінів,
22 - 24.01.2016.

Чемпіонат України серед юніорів смт. Ворохта, Івано-Франківська обл., 
НСБ “Авангард”, - 05 – 07.02.2016.

Фінал розіграшу Кубка України,
всеукраїнські змагання 
серед  юнаків смт. Ворохта, Івано-Франківська обл.,

НСБ “Авангард”, - 19 – 21.02.2016.

Чемпіонат України смт. Ворохта, Івано-Франківська обл.,
НСБ “Авангард”, - 11 – 13.03.2016.



Чемпіонат України серед юнаків 
на трампліні зі штучним 
покриттям, всеукраїнські змагання
з СФП серед юнаків м. Кременець, Тернопільська обл., 

Комплекс лижних трамплінів,
16 – 19.06.2016.

Всеукраїнські змагання 
"Турне двох трамплінів"
серед юнаків на трампліні 
зі штучним покриттям смт. Ворохта, смт Верховина,

Івано-Франківська обл.,
15-17.07.2016.

Етап розіграшу Кубка України  
на трампліні зі штучним покриттям смт. Ворохта, Івано-Франківська обл., 

НСБ “Авангард”, - 16 – 17.07.2016.

Фінал розіграшу Кубка України
на трампліні зі штучним покриттям,
присвячений 25-й річниці
Незалежності України смт. Ворохта, Івано-Франківська обл., 

НСБ “Авангард”, - 22 – 24.08.2016.

Чемпіонат України  серед юніорів 
на трампліні зі штучним покриттям смт. Ворохта, Івано-Франківська обл., 

НСБ “Авангард”, - 16 – 18.09.2016.

Чемпіонат України на трампліні зі 
штучним покриттям смт. Ворохта, Івано-Франківська обл., 

НСБ “Авангард”, - 09 – 11.10.2016.

Етап розіграшу Кубка України смт. Ворохта, Івано-Франківська обл., 
НСБ “Авангард”, - 23 – 25.12.2016.

3. Організація та керівництво проведенням змагань

Офіційні  спортивні  змагання  проводяться  згідно  з  Правилами  змагань  з
лижного  двоборства  від  11.06.2004  та  правилами  Міжнародної  федерації  лижного
спорту (FIS).

Загальне керівництво проведенням змагань здійснюється Міністерством молоді
та спорту України за участю Федерації лижного спорту України.

Безпосередня  підготовка  та  проведення  фінальних  змагань  покладається  на
структурні   підрозділи   з  фізичної   культури   та   спорту  обласних  державних
адміністрацій  та   на  суддівську  колегію,  затверджену  Мінмолодьспортом,  за
поданням Федерації лижного спорту України.
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4. Учасники змагань

До  участі у змаганнях допускаються спортсмени – громадяни  України певної
вікової групи та спортивного розряду, які включені до заявки.

Учасники змагань з лижного двоборства  можуть брати участь у змаганнях  зі
стрибків  на лижах з трампліна та навпаки. 

Відповідальність  за  технічну  підготовленість  та  медичне  страхування
спортсменів під час змагань покладається на представників команд та тренерів.
           Спортсмени можуть бути допущені до участі в змаганнях старшої вікової
групи, якщо мають спеціальний дозвіл лікаря та письмову згоду тренера про особисту
відповідальність  за  технічну  підготовленість   та  безпеку  спортсмена  під  час
проведення змагань (пункт 2.4.2. Правил змагань з лижного двоборства).

Всі  питання  належності  спортсменів  до   спортивних  товариств  і  відомств,
навчальних закладів, до місць  проживання, консолідованих заліків вирішуються на
підставі списків членів  збірних команд України та рішень комісії Мінмолодьспорту  з
переводу спортсменів.

До участі у змаганнях допускаються:
у  чемпіонаті  України  серед  юнаків  22.-24.01.2016  збірні  команди   областей

(склад команди:  20 спортсменів,  2  тренери та  1  представник.  Кількість   команд –
необмежена.). 
Кваліфікація: І юн. розряд. 
Вік учасників:  юнаки І гр. – 2000-2001 рр.н.,  юнаки ІІ гр. – 2002-2003 рр.н.,  юнаки
ІІІ гр. – 2004 р.н. і молодші;

у чемпіонаті України серед юніорів 05.-07.02.2016  збірні команди  областей
(склад команди:  20 спортсменів,  2  тренери та  1  представник.  Кількість   команд –
необмежена.). 
Кваліфікація: ІІ розряд. 
Вік учасників: юніори  1996 р.н. і молодші;

у фіналі розіграшу Кубка України, всеукраїнських змаганнях серед юнаків  19.-
21.02.2016 збірні команди  областей (склад команди: 20 спортсменів, 2 тренери та 1
представник. Кількість  команд – необмежена.). 
Кваліфікація: І юн. розряд. 
Вік учасників: юнаки 2000 р.н. і молодші – всеукраїнські змагання, чоловіки 1999 р.н.
і старші – фінал розіграшу Кубка України;

у чемпіонаті України  11.-13.03.2016 збірні команди областей (склад команди:
20 спортсменів, 2 тренери та 1 представник. Кількість  команд – необмежена.). 
Кваліфікація: І розряд. 
Вік учасників: чоловіки 2000 р.н. і старші;

у  чемпіонаті  України  серед  юнаків   на  трампліні  зі  штучним  покриттям,
всеукраїнських  змаганнях  з  СФП  серед  юнаків  16.-19.06.2016  збірні  команди
областей  (склад  команди:  20  спортсменів,  2  тренери  та  1  представник.  Кількість
команд – необмежена.). 
Кваліфікація: І юн. розряд. 
Вік  учасників:  юнаки І гр. –  2001-2002 рр.н.,  юнаки ІІ гр. –  2003-2004 рр.н.,  юнаки
ІІІ гр. – 2005 р.н. і молодші;
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у всеукраїнських змаганнях "Турне двох трамплінів" серед юнаків на трампліні
зі  штучним покриттям 15.-17.07.2016 збірні команди  областей (склад команди:  20
спортсменів, 2 тренери та 1 представник. Кількість  команд – необмежена.).  
Кваліфікація:  І юн. розряд.   
Вік учасників:  юнаки І гр. – 2001-2002 рр.н.,  юнаки ІІ гр. – 2003-2004 рр.н.,  юнаки
ІІІ гр. – 2005 р.н. і молодші;

у  етапі  розіграшу  Кубка  України  на  трампліні  зі  штучним  покриттям  16.-
17.07.2016 збірні команди  областей (склад команди:  20 спортсменів, 2 тренери та 1
представник. Кількість  команд – необмежена.). 
Кваліфікація: І розряд. 
Вік учасників: чоловіки 2000 р.н. і старші;

у  фіналі  розіграшу  Кубка  України  на  трампліні  зі  штучним  покриттям,
присвяченого  25-й  річниці  Незалежності  України,  22.-24.08.2016  збірні  команди
областей  (склад  команди:  20  спортсменів,  2  тренери  та  1  представник.  Кількість
команд – необмежена.). 
Кваліфікація: І розряд. 
Вік учасників: чоловіки 2000 р.н. і старші;

у чемпіонаті України серед юніорів на трампліні зі  штучним покриттям 16.-
18.09.2016  збірні команди  областей (склад команди: 20 спортсменів, 2 тренери та 1
представник. Кількість  команд – необмежена.). 
Кваліфікація: ІІ розряд. 
Вік учасників: юніори 1997 р.н. і молодші;

у чемпіонаті України на трампліні зі штучним покриттям 09.-11.10.2016 збірні
команди  областей  (склад  команди:  20  спортсменів,  2  тренери  та  1  представник.
Кількість  команд – необмежена.). 
Кваліфікація: І розряд. 
Вік учасників: чоловіки 2000 р.н. і старші;

у етапі розіграшу Кубка України 23.-25.12.2016 збірні команди областей (склад
команди:  20 спортсменів,  2  тренери  та  1  представник.  Кількість   команд  –
необмежена.). 
Кваліфікація: І розряд. 
Вік учасників: чоловіки 2000 р.н. і старші.

5. Характер змагань

Змагання – особисто-командні.

6. Програма проведення змагань

Чемпіонат України серед юнаків

м. Кременець Тернопільської області
22.01.16 – Офіційне тренування. 

       Мандатна комісія. Жеребкування.
23.01.16 – Командні змагання, склад команди - 3 чол. 
                  (по одному спортсмену від кожної вікової групи)
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       1 пробний та 1 заліковий стрибок 
       І гр. – трамплін К-40 м, лижна гонка – 2 км, 
       ІІ гр. – трамплін К-40 м, лижна гонка – 1,5 км,
       ІІІ гр. – трамплін К-30 м, лижна гонка – 1 км

24.01.16 – Особисті змагання «Гундерсен»
       1 пробний та 1 заліковий стрибок 
       І гр. – трамплін К-40 м, лижна гонка – 4 км, 
       ІІ гр. – трамплін К-40 м, лижна гонка – 3 км,
       ІІІ гр. – трамплін К-30 м, лижна гонка – 2 км
Нагородження переможців та призерів.

Чемпіонат України серед юніорів

смт. Ворохта Івано-Франківської області
05.02.16 – Мандатна комісія. Жеребкування.

       Командний спринт (склад команди – 2 чол.)
       1 пробний та 1 заліковий стрибок (трамплін К-75 м)
       Лижна гонка (2 чол. х 1 км х 3 рази)

06.02.16 -  Особисті змагання «Гундерсен»
       1 пробний та 1 заліковий стрибок (трамплін К-90 м)
       Лижна гонка – 5 км

07.02.16 – Командні змагання (склад команди – 3 чол.)
       1 пробний та 1 заліковий стрибок (трамплін К-90 м)
       Лижна гонка – 3 х 3 км
Нагородження переможців та призерів.

Фінал розіграшу Кубка України,
всеукраїнські змагання серед юнаків

смт. Ворохта Івано-Франківської області
19.02.16 – Мандатна комісія. Жеребкування.

       Всеукраїнські змагання. 
       Командний спринт (склад команди – 2 чол.)
       1 пробний та 1 заліковий стрибок (трамплін К-75 м)
       Лижна гонка (2 чол. х 1 км х 3 рази)

20.02.16 – Офіційне тренування.
21.02.16 – розіграш Кубка України. 

       Командний спринт (склад команди – 2 чол.)
       1 пробний та 1 заліковий стрибок (трамплін К-90 м)
       Лижна гонка (2 чол. х 1 км х 5 разів)
Нагородження переможців та призерів.

Чемпіонат України

смт. Ворохта Івано-Франківської області
11.03.16 – Мандатна комісія. Жеребкування.

       Особисті змагання «Гундерсен»
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       1 пробний та 1 заліковий стрибок (трамплін К-90 м)
       Лижна гонка – 10 км

12.03.16 - Особисті змагання «Гундерсен»
       1 пробний та 1 заліковий стрибок (трамплін К-75 м)
       Крос – 5 км

13.03.16 – Командні змагання (склад команди – 4 чол.)
       1 пробний та 1 заліковий стрибок (трамплін К-90 м)
       Лижна гонка – 4 х 4 км
Нагородження переможців та призерів.

Чемпіонат України  серед юнаків на трампліні зі штучним покриттям,
всеукраїнські змагання з СФП серед юнаків

м. Кременець Тернопільської області
16.06.16 – День приїзду. Жеребкування. Офіційне тренування.
17.06.16 – Змагання з СФП:
1) стрибок з місця;
2) потрійний стрибок з місця (2 х 2);
3) біг 60 м (І, ІІ гр.), біг 30 м (ІІІ гр.);
4) стрибки через л/а бар’єри (10 бар’єрів);

висота бар’єрів: І гр. – 75 см, ІІ, ІІІ гр. – 65 см, 
5) стрибок по “Абалакову”
18.06.16 – Командні змагання, склад команди - 3 чол. 
                  (по одному спортсмену від кожної вікової групи)

       1 пробний та 1 заліковий стрибок 
       І гр. – трамплін К-40 м, крос – 2 км, 
       ІІ гр. – трамплін К-40 м, крос – 1,5 км,
       ІІІ гр. – трамплін К-30 м, крос – 1 км

19.06.16 – Особисті змагання «Гундерсен»
       1 пробний та 1 заліковий стрибок
       І гр. – трамплін К-40 м, крос – 4 км, 
       ІІ гр. – трамплін К-40 м, крос – 3 км,
       ІІІ гр. – трамплін К-30 м, крос – 2 км
Нагородження переможців та призерів.

Всеукраїнські змагання  "Турне двох трамплінів" серед юнаків
на трампліні зі штучним покриттям 

смт. Ворохта Івано-Франківської області:
15.07.16 -  Мандатна комісія. Жеребкування.

        Офіційне тренування.
смт. Верховина Івано-Франківської області:
16.07.16 – 1 пробний та 1 заліковий стрибок

       Крос І гр. – 3 км, ІІ гр. – 2 км, ІІІ гр. – 1 км
Нагородження переможців та призерів.
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смт. Ворохта Івано-Франківської області:
17.07.16 – 1 пробний та 1 заліковий стрибок, трамплін К-75 м

       Крос І гр. – 3 км, ІІ гр. – 2 км.
Нагородження переможців та призерів.

Етап розіграшу Кубка України на трампліні зі штучним покриттям 

смт. Ворохта Івано-Франківської області
16.07.16 – День приїзду. Жеребкування. Офіційне тренування.
17.07.16 – Командний спринт (склад команди – 2 чол.)

       1 пробний та 1 заліковий стрибок (трамплін К-90 м)
       Крос (2 чол. х 1 км х 4 рази).
Нагородження переможців та призерів.

Фінал розіграшу Кубка України на трампліні зі штучним покриттям,
присвячений 25-й річниці Незалежності України

смт. Ворохта Івано-Франківської області
Програма змагань
22.08.16 – День приїзду. Жеребкування.
22.08.16 – Офіційне тренування.
24.08.16 – Особисті змагання «Гундерсен»

       1 пробний та 1 заліковий стрибок (трамплін К-90 м)
       Крос – 5 км
Нагородження переможців та призерів.

Чемпіонат України  серед юніорів на трампліні зі штучним покриттям

смт. Ворохта Івано-Франківської області
16.09.16 – День приїзду. Жеребкування. Офіційне тренування.

       Командні змагання (склад команди – 3 чол.)
       1 пробний та 1 заліковий стрибок (трамплін К-75 м)
       Крос – 3 х 3 км

17.09.16 – Особисті змагання «Гундерсен»
       1 пробний та 1 заліковий стрибок (трамплін К-90 м)
       Крос – 5 км

18.09.16 – Командний спринт (склад команди – 2 чол.)
       1 пробний та 1 заліковий стрибок (трамплін К-90 м)
       Крос  (2 чол. х 1 км х 3 рази).
Нагородження переможців та призерів.

Чемпіонат України на трампліні зі штучним покриттям 

смт. Ворохта Івано-Франківської області
09.10.16 – Мандатна комісія. Жеребкування. Офіційне тренування.

       Особисті змагання «Гундерсен»
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       1 пробний та 1 заліковий стрибок (трамплін К-90 м)
       Крос – 5 км

10.10.16 – Командний спринт (склад команди – 2 чол.)
       1 пробний та 1 заліковий стрибок (трамплін К-90 м)
       Крос  (2 чол. х 1 км х 3 рази).

11.10.16 – Командні змагання (склад команди – 3 чол.)
       1 пробний та 1 заліковий стрибок (трамплін К-90 м)
       Крос – 3 х 3 км
Нагородження переможців та призерів.

Етап розіграшу Кубка України 

смт. Ворохта Івано-Франківської області
23.12.16 – День приїзду. Мандатна комісія. Жеребкування.

       Командний спринт (склад команди – 2 чол.)
       1 пробний та 1 заліковий стрибок (трамплін К-75 м)
       Лижна гонка  (2 чол. х 1 км х 5 разів)

24.12.16 – Офіційне тренування.
25.12.16 – Особисті змагання «Гундерсен»

       1 пробний та 1 заліковий стрибок (трамплін К-90 м)
       Лижна гонка – 5 км
Нагородження переможців та призерів.

7. Безпека та підготовка місць проведення змагань

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  при

проведенні змагань здійснює робоча комісія, яка утворена відповідними обласними та
м. Києва 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, передбачену законодавством України.

Відповідальність  за  технічну  підготовленість  та  безпеку  учасників  під  час
проведення змагань покладається на представників команд або особистих тренерів
спортсменів  згідно  з  наказом  Держкомспорту  від  19.02.2004   № 496  "Про
відповідальність  тренерів  та  спортсменів  за  виконання  вимог  безпеки  під  час
проведення навчально-тренувальних зборів та змагань".

8



8. Умови визначення першості та нагородження переможців і призерів

Переможці  та  призери  етапу  всеукраїнських  змагань  серед  юнаків  в  літній
період  в  особистому  заліку  визначаються  таким  чином:  набрані  очки  з  СФП
(додаток 1)  додаються  до   балів  зі  стрибків  на  лижах  з  трампліна,  після  чого
визначається відставання для змагань з кросу або гонки на роликових ковзанах.

Переможці  та  призери  чемпіонатів  України,  розіграшу  Кубка  України  в
особистому та командному  заліку  визначаються  за найкращою  сумою  набраних
балів в стрибках та за результатами лижної гонки, а в літній період – за результатами
кросу або гонки на роликових ковзанах. 

Переможці та призери всеукраїнських змагань «Турне двох трамплінів» серед
юнаків  визначаються окремо на кожному з етапів турне з нарахуванням рейтингових
очок,  а  також за  кращою сумою місць,  завойованих  на  етапах турне.  У  випадку
однакової суми місць, перевага надається спортсмену, який отримав кращу суму балів
в стрибках на лижах з трампліна.

Командна  першість  серед  областей,  ФСТ,  спортивних  шкіл  та  відділень
визначається за найкращою  сумою  набраних залікових очок  учасниками змагань в
особистому  та командному заліку   згідно з таблицею (додаток 1).

Учасники, які посіли І, ІІ, ІІІ місця на чемпіонаті України, чемпіонатах України
серед  юніорів  та  юнаків  в  особистому  та  командному  заліках,  нагороджуються
кубками, дипломами та медалями відповідних ступенів Мінмолодьспорту.

Учасники  –  переможці  та  призери  змагань  розіграшу  Кубка  України,
всеукраїнських змагань різних вікових груп нагороджуються дипломами відповідних
ступенів   Мінмолодьспорту.  Збірна  команда,  яка  посіла  І  місце,  нагороджується
кубком  та  дипломом  Мінмолодьспорту,  команди,  які  вибороли  ІІ,  ІІІ  місця  –
дипломами відповідних ступенів Мінмолодьспорту.

Тренери,  які  підготували  чемпіонів  України,  нагороджуються  дипломами
Мінмолодьспорту.

9. Умови фінансування змагань та матеріального забезпечення учасників

Витрати під час проведення змагань розіграшу Кубка України, всеукраїнських
змагань  різних  вікових  категорій,  чемпіонатів  України  (плата  за  користування
спортивними спорудами; оплата послуг автомобіля "Швидкої допомоги"; придбання
нагороджувальної атрибутики – кубків, медалей, дипломів; витрати на проживання,
харчування,  проїзд,  добові  в  дорозі  іногородніх  суддів  і  представника
Мінмолодьспорту;  харчування  місцевих  суддів;  витрати  на  канцелярські  товари  і
папір; інші витрати) здійснюються за рахунок Мінмолодьспорту.

Витрати  на  відрядження  учасників,  тренерів  (проїзд  до  місця  проведення
змагань та зворотно, добові в дорозі, харчування, проживання спортсменів, тренерів)
здійснюються за рахунок організацій, що відряджають.
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10. Строки та порядок подання заявок на участь у змаганнях

Попередні  заявки  на  участь  у  змаганнях  (чисельний  склад,  дата  приїзду)
подаються до відділу зимових олімпійських видів спорту департаменту олімпійського
спорту Мінмолодьспорту не пізніше 15 діб до початку змагань (додаток 2).

Поіменні заявки (додаток 3) та відповідні  документи (паспорт або свідоцтво
про  народження,  військовий  квиток  для  військовослужбовців,  страховий  поліс)
подаються до мандатної комісії під час її першого засідання.

Заступник директора департаменту 
олімпійського спорту – начальник відділу 
циклічних та швидкісно-силових літніх 
олімпійських видів спорту Л. М. Мирський

Начальник відділу
зимових олімпійських  видів спорту Д. А. Амірханов

Державний  тренер
зі стрибків на лижах з трампліна
та лижного двоборства Р. П. Рудницький

ПОГОДЖЕНО 
Перший віце-президент
Федерації лижного спорту України

_____________ В. Ф. Малежик
23.11.2015
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Додаток 1 
до Регламенту про офіційні
спортивні змагання з лижного
двоборства на 2016 рік

Таблиця залікових очок за результатами офіційних спортивних  змагань 
з лижного двоборства

№ Зайнят
е місце

Чемпіон
ат

України

Кубок
України

Чемпіонат
України

серед
юніорів

Чемпіонат
України

серед юнаків

Всеукраї
нські

змагання
серед

юнаків

СФП

1 1 100 50 50 25 20 25

2 2 80 40 40 20 15 20

3 3 70 35 35 18 12 18

4 4 60 30 25 13 10 13

5 5 50 25 20 10 8 10

6 6 40 20 18 9 7 9

7 7 30 15 15 8 6 8

8 8 25 10 13 7 5 7

9 9 20 8 10 5 4 5

10 10 15 5 8 4 3 4

11 11 10 3 5 3 2 3

12 12 5 2 3 2 1 2

Примітка: у  командних номерах  програми очки  нараховуються  окремо кожному
спортсмену;

у  неолімпійських  видах  програми  та  на  трамплінах  зі  штучним
покриттям очки нараховуються з коефіцієнтом 0,5.
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Додаток 3 
до Регламенту про офіційні
спортивні змагання з лижного
двоборства на 2016 рік

                  Обов'язкова  форма

З А Я В К А
на участь у _______________________________

(назва змагання)
з______________________________________

(вид спорту)
від __________________________________

(область, місто)

№
п/п

Прізвище, ім'я
учасника

Рік
народж.

Спорт.
розряд

Місто ФСТ Спорт.школа,
УОР та ШВСМ

Прізвище, ім'я, по
батькові особистого

тренера

Дозвіл
лікаря

штамп

Керівник організації Підпис М.П.
Представник команди Підпис М.П.
Лікар диспансеру (обласного, міського) Підпис М.П.

Всього допущено до змагань ____________________________       _________________ (П.І.П.б.)
                                                                   (прописом)                                     (підпис)



Додаток 2 
до Регламенту про офіційні
спортивні змагання з лижного
двоборства на 2016 рік

                                                              П О П Е Р Е Д Н Я       З А Я В К А

на участь у змаганнях 
________________________________________________________________________

__________________________________________________
місце , дата проведення

від ________________________________________________________________________
(організація)

№ Вид програми,
Склад команди

                            Кількість  учасників Термін перебування

Всього в т.ч. жінок в т.ч. чоловіків

1.
2.
3. 
4.
5.

Індивідуальні змагання
Командні змагання
Тренери
Представники
Інші

ВСЬОГО:

Керівник організації ___________________ ________________________
(Підпис) (І.Пб. Прізвище)

Печатка
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