
Заявки на участь у змаганнях

Для участі в спортивних змаганнях зі спортивного туризму 
Правилами передбачено подання трьох видів заявок: 

ПОПЕРЕДНЯ ЗАЯВКА

Подається в організацію, 
що проводить змагання в 

терміни, визначені в 
Положенні про змагання.

Форма Попередньої 
заявки наведена в 

Технічному регламенті -
Додаток 1.1.

ІМЕННА ЗАЯВКА

Подається в комісію з 
допуску учасників в 

терміни, встановлені 
Положенням про 

змагання.

Форма Іменної заявки 
наведена в Технічному 

регламенті – Додаток 1.2.

ТЕХНІЧНА ЗАЯВКА

Окрема Технічна заявка 
на змаганнях з гірського 
туризму, як правило, не 

передбачена.

Склад команди на участь 
у змаганнях на дистанції 
зазначається в Заявці з 

тактики



Заявки на участь у змаганнях

Тренер команди ______________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові; контактний телефон)

Керівник команди _____________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові; контактний телефон)

Склад команди:
№№ 
п/п Прізвище, ім’я, по батькові Дата 

народження Спорт. розряд, звання Примітка

ПОПЕРЕДНЯ ЗАЯВКА
на участь у змаганнях ________________________________________

(назва змагань)
Команда ____________________________________________________

(назва команди, суб’єкт Федерації, місто)

З положенням про змагання учасники ознайомлені.
Керівник організації, яка відряджає команду на змагання:
_____________________________________________________________

(прізвище І.П.)
«___» _______________ 20___ р.



Заявки на участь у змаганнях

Тренер команди Голєв Віталій Васильович, тел. 033-333-33-33
(прізвище, ім’я, по батькові; контактний телефон)

Керівник команди Голєв Віталій Васильович, тел. 033-333-33-33
(прізвище, ім’я, по батькові; контактний телефон)

Склад команди:
№№ 
п/п Прізвище, ім’я, по батькові Дата 

народження Спорт. розряд, звання Примітка

1 Іванов Іван Іванович 01.01.2000 1
2 Петров Петро Петрович 02.02.2002 1

ПОПЕРЕДНЯ ЗАЯВКА  варіант заповнення
на участь у Чемпіонаті України зі спортивного туризму – гірський туризм

(назва змагань)
Команда Одеської області

(назва команди)

З положенням про змагання учасники ознайомлені.
Керівник організації, яка відряджає команду на змагання:
Павлов Василь Васильович

(прізвище І.П.)
«26» лютого 2022 р.



ІМЕННА ЗАЯВКА
на участь у ________________________________________________

(назва змагань)
Команди ____________________________________________________

(назва команди, фізкультурно-спортивне товариство, спортивний клуб)
Місце проведення _____________________               Дати проведення________

Перелічені у списку учасники пройшли необхідне тренування і до змагань 
підготовлені.
Тренер                   _______________              ______________

(підпис)                                                (прізвище І.П.)

Представник _______________            _______________
(підпис)                                                 (прізвище І.П.)

Керівник структурного підрозділу з питань 
фізичної культури та спорту _________ ОДА   ________    ___________

МП                                                                                        (підпис)               (прізвище І.П.)

Президент _____________ обласної
федерація спортивного  туризму _______________      _______________

МП                                                                (підпис)              (прізвище І.П.)

№ 
пп

Прізвище, ім’я,
по батькові

Дата 
наро-

дження

Спорт. 
розряд Ре

гіо
н,

 
об

ла
ст

ь Назва  
ФСТ, 

ДЮСШ
Дистанції Тренери Підпис лікаря, 

печатка

Допускаються до участі у змаганнях
_______________________ спортсменів.
(кількість прописом)

Лікар   _________      ________________
(підпис)                              (прізвище І.П.)

МП 



ІМЕННА ЗАЯВКА  варіант заповнення для чемпіонату України
на участь у чемпіонаті України зі спортивного туризму – гірський туризм
Команди Полтавської області, ФСТ «Динамо» 
Місце проведення м. Одеса Дати проведення 03-07.09.2022 р.

Перелічені у списку учасники пройшли необхідне тренування і до 
змагань підготовлені.
Тренер                   _______________              Петров О.О.

(підпис)                                   (прізвище І.П.)

Представник _______________              Петров О.О.
(підпис)                                   (прізвище І.П.)

Керівник структурного підрозділу з питань 
фізичної культури та спорту Полтавської ОДА ________ Борисов А.Я.

МП                                                                                         (підпис)               (прізвище І.П.)

Президент Полтавської обласної
федерація спортивного  туризму _______________              Борисов А.Я.

МП                                                                   (підпис)              (прізвище І.П.)

№ 
пп

Прізвище, ім’я,
по батькові

Дата 
наро-

дження

Спорт. 
розряд Ре

гіо
н,

 
об

ла
ст

ь

Назва  ФСТ, 
ДЮСШ Дистанції Тренери Підпис лікаря, 

печатка

1 Петров Іван Олексійович 01.01.2001 1

По
лт

ав
сь

ка
 

об
ла

ст
ь

ФСТ 
«Динамо»

«Гірські перешкоди»
«Тактико-технічна» Петров О.О. допущений

2

Допускаються до участі у змаганнях
двоє  спортсменів.
(кількість прописом)

Лікар   _________      Іванова І.С.
(підпис)                 (прізвище І.П.)

МП 



ІМЕННА ЗАЯВКА  варіант заповнення для Кубку України
на участь у Кубку України зі спортивного туризму – гірський туризм
Команди Полтавської області, ФСТ «Динамо» 
Місце проведення м. Одеса Дати проведення 03-07.09.2022 р.

Перелічені у списку учасники пройшли необхідне тренування і до 
змагань підготовлені.
Тренер                   _______________              Петров О.О.

(підпис)                                   (прізвище І.П.)

Представник _______________              Петров О.О.
(підпис)                                   (прізвище І.П.)

Керівник спортивного клубу
«Ромашка»                                               ________ Борисов А.Я.

МП                                                                  (підпис)               (прізвище І.П.)

№ 
пп

Прізвище, ім’я,
по батькові

Дата 
наро-

дження

Спорт. 
розряд Ре

гіо
н,

 
об

ла
ст

ь

Назва  ФСТ, 
ДЮСШ Дистанції Тренери Підпис лікаря, 

печатка

1 Петров Іван Олексійович 01.01.2001 1

По
лт

ав
сь

ка
 

об
ла

ст
ь

ФСТ 
«Динамо»

«Гірські перешкоди»
«Тактико-технічна» Петров О.О. допущений

2

Допускаються до участі у змаганнях
двоє  спортсменів.
(кількість прописом)

Лікар   _________      Іванова І.С.
(підпис)                 (прізвище І.П.)

МП 



ІМЕННА ЗАЯВКА  

Вимоги до оформлення Іменної заявки зазначаються в Регламенті (Положенні) про змагання:

Регламент 
проведення чемпіонату України зі спортивного туризму – гірський туризм

…
10. Строки та порядок подання заявок на участь у заході

Попередні заявки на участь спортсменів у чемпіонаті України надсилаються не пізніше ніж за 10 
днів до початку змагань на електронну адресу: tryte@ukr.net. Додаткова інформація за 
телефоном: 095-421-04-05.

Для участі у змаганнях до комісії з допуску учасників в день приїзду подаються:
іменні заявки, завірені печаткою та підписом керівника структурного підрозділу з питань 
фізичної культури та спорту АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя, лікарем …

mailto:tryte@ukr.net


ІМЕННА ЗАЯВКА  

Вимоги до оформлення Іменної заявки зазначаються в Регламенті (Положенні) про змагання:

Регламент 
проведення Кубку України зі спортивного туризму – гірський туризм на штучному рельєфі

…
10. Строки та порядок подання заявок на участь у заході

Попередні заявки на участь спортсменів у Кубку України надсилаються не пізніше ніж за 10 днів 
до початку змагань на електронну адресу: tryte@ukr.net. Додаткова інформація за телефоном: 
095-421-04-05.

Для участі у змаганнях до комісії з допуску в день приїзду подаються: іменні заявки, завірені 
печаткою та підписом керівництва структурного підрозділу з питань фізичної культури та спорту 
АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя, фізкультурно-спортивних товариств, спортивних 
клубів, лікарем

mailto:tryte@ukr.net


ПЕРЕЗАЯВКА  

Правила: Заявка щодо зміни технічної заявки – перезаявка – подається не пізніше, ніж 
за годину до початку змагання на дистанції, де відбувається заміна

Головному судді                         
змагань з гірського спортивного 

туризму від представника команди
_____________________________

ПЕРЕЗАЯВКА
Прошу на дистанції _______________________________________________________
замість вказаного в Заявці основного учасника________________________________
дати дозвіл виступити запасному учаснику ___________________________________
у зв’язку ________________________________________________________________
«____» _____________ 20__ р.                   Час: _______год _________хв.
Представник команди    ________________   ( ______________________ )

(підпис)                               (прізвище І. П.)

Рішення Головного судді ___________________________________________________
______________________  ( ______________________ )

(підпис)                                   (прізвище І.П.)



КОМІСІЯ З ДОПУСКУ УЧАСНИКІВ  

Створюється для вирішення питань стосовно допуску учасників до змагань.

Склад комісії

Голова комісії – представник 
організаторів або заступник 
головного судді;

Головний секретар;

Лікар змагань

Обов’язки комісії

Перевірка:
Іменних заявок;
Медичного допуску;
Спортивної кваліфікації;
Страхових полісів;
Інших документів, 
передбачених Положенням

Для участі у змаганнях до комісії з допуску подаються: іменні заявки, завірені печаткою та підписом
керівництва структурного підрозділу з питань фізичної культури та спорту … , фізкультурно-спортивних
товариств, спортивних клубів, лікарем, паспорти, кваліфікаційні книжки, страхові поліси, дійсні на термін
проведення змагань та довідки з результатами експрес-тестування на визначення антигену до вірусу COVID –
19, на офіційному бланку завіреному печаткою. Умови договору страхування мають передбачати участь у
спортивних змаганнях.



КОМІСІЯ З ДОПУСКУ УЧАСНИКІВ  
Результат роботи комісії

Голова комісії з допуску учасників    
Головний секретар                                
Лікар змагань 

___________________________________________________________________________________
(назва організацій, що проводять змагання)

___________________________________________________________________________________
(назва змагань)

Зведений протокол комісії з допуску учасників
______________________                                                                                       __________________

(місце проведення)                       (терміни проведення)

№№
з/п Назва команди

Розряд або звання Стать

б/р 3 ю.р. 2 ю.р. 3 с.р. 2 с.р. 1 с.р. КМСУ МСУ ч ж

Разом:



КОМІСІЯ З ДОПУСКУ УЧАСНИКІВ  
Результат роботи комісії

Головний секретар                                

___________________________________________________________________________________
(назва організацій, що проводять змагання)

___________________________________________________________________________________
(назва змагань)

ПРОТОКОЛ
загального жеребкування

______________________                                                                                       __________________
(місце проведення)                       (терміни проведення)

№
 п

ро
хо

дж
ен

ня
ко

м
іс

ії 
з 

до
пу

ск
у

Команда (зв’язка, учасник),
місто, область

Но
м

ер
 з

а
ж

ер
еб

ку
ва

нн
ям

№
 п

ро
хо

дж
ен

ня
ко

м
іс

ії 
з 

до
пу

ск
у

Команда (зв’язка, учасник),
місто, область

Но
м

ер
 з

а
ж

ер
еб

ку
ва

нн
ям



МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
НАКАЗ

09.02.2018 № 617

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 03 березня 2018 р. за № 264/31716

Про затвердження Положення 
про порядок організації і проведення офіційних 

спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів
та порядок матеріального забезпечення їх учасників
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