
                                                                  

          

                                                                         

                                                                                                                                                                                                

ПОРЯДОК 
визначення спортсменів членів команд області на участь у 

 Всеукраїнських змаганнях з шашок  
 

 1.Даний Порядок регулює включення спортсменів  в склад команди області на 

участь у Всеукраїнських змаганнях з шашок (далі – Команда області), їх права та 

обов’язки.  

 2.Склад Команди області затверджується Дніпропетровською обласною феде-

рацією шашок (далі – Федерація) та у вигляді заявки на  участь візується органом, 

що здійснює реалізацію політики в сфері фізичної культури і спорту у Дніпропет-

ровській області . 

 3.Право на включення в склад Команди області відповідно до норм положень 

викладених в даному Порядку мають усі спортсмени, які представляють регіон 

Дніпропетровської області. 

 4.Включення в склад Команди області здійснюється тільки за власною згодою 

спортсмена відповідно до  наступних умов витрат на участь виходячи з джерел фі-

нансування за рахунок: 

 а) коштів обласного бюджету виділених на вид спорту органом, що здійснює 

реалізацію політики в сфері фізичної культури і спорту у Дніпропетровській               

області; 

 б) органів влади різного рівня; 

 в) коштів інших бюджетних установ;  

 г) спонсорських коштів; 

 д) власних коштів. 

 5.Спортсмени, що виявили бажання участі у Всеукраїнських змаганнях згідно 

будь-якого пп. п. 4 цього Порядку повинні не пізніш як за 15 днів до початку зма-

гання повідомити Федерацію в особі її представника відповідального за підготовку 

та оформлення заявок на участь.   

 6.У разі, якщо відбіркові обласні змагання закінчуються так, що до початку 

всеукраїнського змагання залишається менше ніж 15 днів, повідомлення Федерації 

щодо участі повинно бути направлене через день після закінчення обласного зма-

гання. 

 7.Інформування Федерації щодо включення в склад Команди області здійсню-

ється особисто спортсменом або його представником (тренером, батьками, ін.) 

будь-яким зручним та доступним способом (телефон, електронна пошта, ін.). 

 8.Одночасно при інформуванні Федерації на включення в склад Команди об-

ласті з метою правильного оформлення заявки на участь повідомляється інші необ-

хідні дані (дата народження, організація, прізвище тренера, ін.). 

 9.У разі якщо формування складу Команди області здійснюється відповідно 

до пп. «а» п. 4 цього Порядку, визначені наступні критерії першочерговості отри-

мання спортсменом права бути включеним до складу на умовах фінансування ви-

трат за рахунок обласного бюджету: 

 1) результати відбіркових обласних змагань; 

 2) рішення Федерації. 

Затверджено 

Рішенням президії Дніпропетровської   

обласної федерації шашок від 20.01.2019 



 Фінансування витрат на  участь у всеукраїнському змаганні зазначених у цьо-

му пункті здійснюється в межах затверджених розпорядником коштів.  

 10.За результатами відбіркових обласних змагань право бути включеним до 

складу Команди області на умовах пп. «а» п. 4 цього Порядку  отримують спорт-

смени, що посіли вищі місця у кількості визначеною рішенням Федерації і вказа-

ною як першочергове право у затвердженому Регламенті такого змагання.     

 11.Втрата отриманого права визначеного п. 10 спортсменом відбувається у 

наступних випадках: 

 а) відмова спортсмена, про що він повинен оперативно попередити Федера-

цію; 

 б) порушення строків подання до Федерації повідомлення про свою участь ви-

значених п. 5 та п. 6 цього Порядку. 

 12.Якщо спортсмен втрачає право першочерговості згідно п. 11, то це право 

переходить по черзі до спортсменів, що посіли наступні місця у відбіркових облас-

них змаганнях: 

 - серед вікових груп юні надії не нижче другого місця;  

 - серед вікових груп  молодші кадети, кадети не нижче третього місця; 

 - серед вікових груп юніори, молодь  не нижче п’ятого місця; 

 - серед дорослих не нижче сьомого місця. 

 13.Спортсмена, до якого перейшло право бути включеним до складу Команди 

області згідно з пп. «а» п. 4 цього Порядку, Федерація повідомляє особисто або йо-

го представника (тренера, батьків, ін.), вказуючи терміни надання відповіді щодо 

використання права та інші умови (затверджені розміри фінансування, ін.). 

 14.Втрачене право першочерговості не повертається. Відновлення такого пра-

ва можливе лише за рішенням Федерації за умови вичерпності наступників згідно 

положень викладених у п. 12 цього Порядку і тільки за прямим зверненням спорт-

смена або його представника (тренер, батьки, ін.) до моменту затвердження складу 

Команди області. 

 15.За рішенням Федерації до складу Команди області на умовах пп. «а» п. 4 

цього Порядку можуть бути включені інші спортсмени, що не приймали участь у 

відбіркових змаганнях в таких випадках: 

 а) додаткове включення до складу Команди області без порушення вимог 

першочерговості для учасників відбіркових обласних змагань або звуження їх прав 

на фінансування; 

 б) відсутність заявок на свої права або відмова спортсменів, що отримали пра-

во на участь у всеукраїнських змаганнях за результатами обласних змагань. 

 16.Затвердження складу Команди області та умов фінансування її спортсменів 

на участь здійснюється Федерацією за п’ять днів до виїзду на змагання або за три 

дні якщо відбіркові обласні змагання закінчились так, що до початку всеукраїнсь-

кого змагання залишається 10 днів і менше. 

 17.Зміни до затвердженого складу Команди області можуть вноситись рішен-

ням Федерації тільки у разі виникнення форс-мажорних обставин. 


