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1. Загальні положення 

1.1. В цьому Регламенті викладені загальні вимоги щодо участі та 

проведення офіційних та інших всеукраїнських змагань, які є відбірковими до 

складу збірної команди України для участі у міжнародних турнірах, 

чемпіонатах Європи та світу з дзюдо в умовах збереження ризиків поширення 

коронавірусної інфекції. 

1.2. Вимоги цього Регламенту поширюються на всіх учасників 

спортивного заходу (спортсмени, тренери, судді, представники команд, 

оргкомітет, робочі групи), з моменту їх прибуття до від'їзду.  

1.3. Всі учасники заходу зобов’язані дотримуватися принципів фізичного  

дистанціювання на відстані мінімум 1,5 м один від одного і загального 

«маскового» режиму, введеного на території України (постанова Кабінету 

Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 "Про встановлення 

карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARCS-CoV-2", постанова Головного 

державного санітарного лікаря України від 19.11.2020 № 58 "Про затвердження 

протиепідемічних заходів під час проведення спортивних змагань на період 

карантину у зв’язку з  поширенням коронавірусної хвороби COVID-19"). 

Виняток: спортсменам дозволено знімати маску в період тренування і під час 

змагальної сутички.  

1.4. Разом з тим, Федерація дзюдо України залишає за собою право 

передбачати додаткові, не враховані в цьому Регламенті заходи щодо 

запобігання поширення коронавірусної інфекції, необхідні для забезпечення 

додаткової безпеки всіх учасників спортивного заходу 

1.5. У разі виникнення розбіжностей в частині реалізації вимог цього 

Регламенту, Організатор заходу зобов’язується у найкоротші терміни узгодити 

розбіжності з органом місцевої виконавчої влади у сфері фізичної культури і 

спорту. Про результати такого узгодження, повідомити Федерацію дзюдо 

України. 

  

2. Вимоги до учасників заходів 

2.1. Учасники заходу повинні бути завчасно ознайомлені з цим 

Регламентом. 

2.2. З метою участі в спортивному заході, всім учасникам – спортсменам, 

тренерам, суддям, представникам команд, оргкомітету та робочим групам 

необхідно мати довідки з негативним результатом лабораторного дослідження 

(COVID-19), проведеного не раніше ніж за 72 годин до прибуття.  



2.3. Учасники допускаються до участі в спортивному заході тільки при 

наявності негативного результату тестувань на COVID-19. Тестування 

проводяться за рахунок організацій, що відряджають. 

2.4. Прибуття учасників на спортивний захід має фіксуватися і 

підписуватися керівником делегації за списками, що відображає: 

А) список по групах, хто знаходився в одному поїзді, автобусі; 

Б) відповідальних осіб від делегації із зазначенням їх контактних даних, і 

передаватися до мандатної комісії разом з іншими документами, що стосуються 

змагань. 

2.5. Мандатна комісія проводиться з обов’язковим дотриманням 

«маскового» режиму, при наявності дезінфікуючих засобів, враховуючи 

фізичну дистанцію і відстань між представниками делегацій і членами 

мандатної комісії. Члени мандатної комісії вправі відмовити учаснику в обробці 

інформації за відсутності у представника команди (керівника делегації) засобу 

індивідуального захисту – маски.  

2.6. Вхід до місця проведення мандатної комісії представників команд 

дозволяється тільки при наявності довідки з негативним результатом 

лабораторного дослідження (COVID-19), проведеного не раніше ніж 72 годин 

до прибуття та засобу індивідуального захисту (маски).   

2.7. Проведення офіційного зважування повинно здійснюватися за 

групами (ваговими категоріями) з дотриманням соціальної дистанції і при 

наявності у всіх засобів індивідуального захисту (маски). 

2.8. Офіційне зважування повинно бути організовано і проводитися в 

офіційному місці проведення спортивного заходу. 

2.9. Ваги на зважуванні необхідно обробляти дезінфікуючими засобами 

перед зважуванням кожної вагової категорії. 

2.10. Тренування і розминки спортсмени по можливості повинні 

здійснювати тільки зі спортсменами своєї делегації, з одним і тим же 

партнером. 

2.11. Програма змагань повинна враховувати поділ учасників за часом і 

по вагових категоріях, для знаходження в залі змагань і залі розминки 

найменшої кількості учасників.    

  

3. Вимоги до організаторів заходів 

3.1. Для кожного заходу призначаються менеджер ФДУ і медичний 

менеджер заходу з місцевого оргкомітету по COVID-19. 

3.2. Медичний менеджер заходу з місцевого оргкомітету під час роботи 

мандатної комісії перевіряє наявність довідок з результатами дослідження на 

COVID-19. 



3.3. Організаторам необхідно забезпечити проживання в місцях 

розміщення лише учасників заходу. Вартість проживання не повинна 

перевищувати норм оплати проживання учасників спортивних заходів 

(постанова КМУ від 02.02.2011 № 98). 

3.4. Допуск глядачів на трибуни може бути дозволений відповідно до 

вимог протиепідемічних заходів під час проведення спортивних змагань на 

період 

карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), 

затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України 

від 19.11.2020 № 58. У разі заборони на проведення спортивних заходів з 

глядачами в регіоні проведення, глядачі не допускаються. 

3.5. Організаторам забезпечити роздільний за часом або за місцем вхід 

спортсменів, суддів, ВІП гостей та інших учасників змагань. 

3.6. Організаторам спортивного заходу передбачити наявність достатньої 

резервної кількості засобів індивідуального захисту (масок), а також засобів 

обробки, дезінфекції рук (мило і т.п.) в доступних місцях і туалетних кімнатах 

у всіх місцях, задіяних в організації та проведення спортивного заходу.    

  

4. Рекомендації по організації тренувального  

процесу і проведення змагань 

4.1. Щодня перед відкриттям спортивного та тренувального залів 

проводиться генеральне прибирання приміщень із застосуванням 

дезінфікуючих засобів, санітарна обробка спортивного інвентарю і татамі. 

4.2. Доступ до інвентарю, а також майданчику для тренувань, 

тренувального приміщенню повинен бути дозволений тільки спортсменам і 

тренерам, а також персоналу, що проводить санітарну обробку.  

4.3. Вхід осіб, не пов'язаних із забезпеченням організації тренувального 

і змагального процесу, на територію (в змагальну зону) спортивного залу 

повинен бути обмежений. 

4.4. На входах в усі об'єкти спортивного заходу, перед роздягальнями, 

біля санвузлів, душових, в тренерських і командних приміщеннях та інших 

громадських місцях необхідно встановити безконтактні дозатори для обробки 

рук шкірними антисептиками, призначеними для цих цілей, що володіють 

активністю по відношенню до вірусів.   

4.6. У приміщеннях спортивного об’єкту – місця проведення 

спортивного заходу слід регулярно проводити: 

• дезінфекційну обробку контактних поверхонь (татамі, поручні, перила, 

ручки дверей і шафок); 

• провітрювання приміщень кожні 2 години; 



• обробку повітря замкнутих приміщень бактерицидними УФ 

рециркуляторами закритого типу, дозволеними для застосування в присутності 

людей. 

Для мінімізації будь-яких видів діяльності, що вимагають активної 

взаємодії різних груп спортсменів, необхідно застосовувати послідовне 

розділення один від одного груп людей, не пов'язаних з тренувальним 

процесом, плануючи графіки тренувань послідовно, із зсувом у часі.  

4.7. Організація тренувального процесу має виключати перетинання 

будь-якого випадкового персоналу зі спортсменами (членами команди). 

4.8. Для мінімізації тривалості перебування спортсменів в роздягальні 

до і після тренування і з метою роз'єднання спортсменів, при наявності 

можливості, рекомендується використовувати кілька роздягалень. 

4.9. Дезінфекція повинна проводитися після кожного використання 

роздягальні делегацією згідно з графіком тренувань, з використанням 

дезінфікуючих засобів з антивірусною дією. 

4.10. Щодня для всіх учасників заходу при вході в усі об’єкти 

спортивного заходу необхідно забезпечити проведення термометрії з 

використанням безконтактних термометрів з метою своєчасного виявлення та 

ізоляції людей з ознаками респіраторних захворювань і підвищеною 

температурою.  

4.11. У разі виявлення в учасника температури тіла вище 37,5 ° C негайно 

повинні бути повідомлені медичний менеджер заходи з місцевого оргкомітету 

і менеджер ФДУ по COVID-19. Особа з підвищеною температурою повинна 

бути ізольована, а подальші заходи мають бути вжиті у співпраці з місцевими 

органами охорони здоров'я відповідно до правил, що діють на території регіону. 

4.12. Будь-які особи з симптомами, характерними для респіраторних 

захворювань, повинні довести до відома представника команди, медичного 

менеджера заходи з місцевого оргкомітету, менеджера ФДУ по COVID-19 і 

залишатися в своєму номері в готелі або самоізолюватись на об’єкті змагання 

до проведення належного медичного огляду. 

4.13. У разі виявлення учасника з ознаками респіраторно-вірусного 

захворювання після заїзду на спортивний об’єкт, всі місця його відвідування 

піддаються дезінфекції відповідно до норм і вимог протиепідемічних заходів 

під час проведення спортивних змагань на період карантину у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджених постановою 

Головного державного санітарного лікаря України від 19.11.2020 № 58; 

медичний менеджер заходу з місцевого оргкомітету по COVID-19 визначає 

коло контактних осіб та перелік заходів з купирування вогнища.  

  



5. Рекомендації для окремих зон і процесів 

5.1. При забезпеченні проїзду учасників заходу рекомендується 

використовувати транспортні засоби з можливістю розсадження пасажирів з 

дотриманням обов’язкової дистанції: розсадження в «шаховому порядку», одна 

людина на два місця. 

5.2. У разі організації харчування для учасників спортивного заходу, воно 

повинно здійснюватися по групах, на підставі заздалегідь складеного графіка 

харчування, з урахуванням територіальної належності. В окремій зоні, без 

можливості допуску інших осіб (учасників, глядачів, інших осіб), повинна бути 

організована лінія роздачі. Харчування видається персонально, в 

індивідуальній упаковці. 

5.3. Дезінфекція зон харчування повинна проводитися в перервах між 

організацією харчування кожної групи. 

5.4. Точки організації торгівлі (сувенірної продукції, харчування) повинні 

розташовуватися на прилеглій до спортивної об'єкту території, або в 

приміщеннях спортивного об'єкта, що дозволяють здійснювати діяльність без 

порушення норм соціальної дистанції і епідеміологічної безпеки. 

5.5. У разі недотримання вимог обов'язкового соціального 

дистанціювання діяльність торгової точки може бути припинена.  

 

6. Дисциплінарні санкції 

6.1. За порушення санітарних вимог, встановлених цим регламентом, 

Етико-дисциплінарної комісією ФДУ може бути розглянуто питання про 

дисциплінарну відповідальність винних осіб (як фізичних, так і юридичних). 

6.2. До винних осіб, за рішенням Етико-дисциплінарної комісії ФДУ 

можуть бути зроблені наступні заходи дисциплінарної відповідальності: 

• відмова в допуску до участі в змаганні - для спортсменів і тренерів, 

які вчинили порушення до початку спортивного змагання (в цьому випадку 

обов’язки з розгляду порушення покладаються на мандатну комісію з 

обов’язковим залученням члена Етико-дисциплінарної комісії ФДУ); 

• попередження - для спортсменів і тренерів, які вчинили перше 

порушення з урахуванням ступеня вини та тяжкості вчиненого порушення. 

• штраф - для спортсменів і тренерів, які вчинили порушення до, під час 

або після спортивного змагання, в якому вони брали участь; 

• дискваліфікація на певний період - для спортсменів і тренерів, які 

вчинили порушення два або більше разів.  

 

7. Дія регламенту 

7.1. Цей Регламент набирає чинності з дати його затвердження Президією 

Федерації дзюдо України. Дія цього Регламенту зберігається до 31.12.2021 

року, якщо не буде скасовано раніше рішенням Президії ФДУ.  
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