
                        Додаток до регламентів проведення всеукраїнських змагань з регбі 

серед дорослих чоловічих та жіночих команд стосовно вимог по організації та проведенню 
спортивних заходів з урахуванням епідеміологічної ситуації в Україні.    

Всеукраїнські змагання з регбі в умовах адаптивного карантину проводяться при 

умові дотримання вимог Постанови Кабінету Міністрів України №392 від 20 травня 2020 

року «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території  України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів 

послаблення протиепідемічних заходів» із змінами, внесеними постановами КМУ від 

12.06.2020 року №480  і від 17.06 № 500, Постанови Головного державного санітарного 

лікаря України від 26.05.2020 № 28 "Про забезпечення тимчасових рекомендацій щодо 

організації протиепідемічних заходів в деяких закладах фізичної культури та спорту на 

період карантину у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), а саме - 

виконання нижче викладених рекомендацій: 

Тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів під час проведення 

матчів та змагань з регбі в умовах карантину з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

1. Змагання проводяться у регіонах, в яких запроваджено послаблення протиепідемічних 

заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №392 від 20 травня 2020 року 

«Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території  України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів 

послаблення протиепідемічних заходів», а також відсутні додатково встановлені обмеження 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування, що перешкоджають 

проведенню змагань. 

2. Організатори змагань зобов’язані призначити особу, відповідальну за проведення 

протиепідемічних заходів та повідомити головного санітарного лікаря відповідного регіону. 

3. Організатори змагань забезпечують вимірювання температури при вході на спортивний 

об’єкт всіх учасників змагань, офіційних осіб та осіб, які забезпечують організацію змагань. 

4. При наявності в учасника змагань температури вищої, ніж 37,2, він не допускається на 

територію проведення змагань.  

5. Одночасно на території стадіону можуть перебувати учасники змагань, офіційні особи та 

особи, які забезпечують організацію змагань з розрахунку не більше однієї особи на 5 

квадратних метрів площі. 

6. Під час перебування у приміщенні учасники та офіційні особи змагань зобов’язані 

дотримуватись обмеження не більше однієї особи на 10 квадратних метрів площі 

приміщення. 

7. Під    час    перебування   на   території   стадіону,   учасники  зобов’язані використовувати   

респіратори або захисні маски, крім гравців, головних тренерів, бригади арбітрів під час 

перебування на полі. 

8. При організації змагань забезпечується наступне розташування людей, зокрема: 

                  -  прибуття команд має бути розведено в часі; 

                  - вимірювання температури повинно відбуватися таким чином, щоб уникати  

                      скупчення людей; 

                  -  робочі місця персоналу, залученого до організації змагань, мають знаходитись  

                     не менше, ніж 1,5 метри один від одного. 

9.  Вихід команд має відбуватися: 

                    -  без збору і традиційного виходу; 

                    -  без рукостискань; 

                    -  без загального шикування команд. 



10. Дозволяється використання місць загального користування (роздягальні, душові) тільки 

невеликими групами при дотриманні дистанції 2 метри. Рекомендується прийняття душу 

вдома/у готелі або на відкритому повітрі. 

11. На стадіоні організаторами змагань повинно бути забезпечено: 

              - мінімальний контакт учасників та організаторів змагань; 

              - наявність спиртовмісних антисептиків з концентрацією активно діючої речовини 

                понад 60%  для обробки рук перед або всередині кожного приміщення; 

             - дезінфекцію спиртовмісними розчинами поверхонь у всіх роздягальнях, душових; 

             - дезінфекція повинна бути завершена за 1 годину до початку змагань; 

             - обробку спиртовмісним антисептиком дверних ручок, вимикачів тощо кожні  

                30 хвилин; 

             - наявність окремих додаткових контейнерів для збору, зберігання та утилізації  

               засобів індивідуального захисту; 

            - використання персональних пляшок для напоїв. 

12. Забороняється централізоване харчування у місці проведення змагань. 

               

                       Відповідальність за безпечне проведення змагань  

         Визначити, що вся відповідальність за безпечну організацію та проведення змагань 

покладається на регіональні федерації регбі за місцем їх проведення, суддівську колегію та 

команди-учасниці змагань. 

         Керівництво регіональної федерації, на території якої проводяться змагання, 

зобов`язане: 

 -   призначити особу, відповідальну за організацію змагань з урахуванням 

встановлених заходів безпеки, поклавши на неї всю відповідальність за підготовку 

безпечного проведення змагань;       

-   забезпечити повне необхідне медичне обслуговування змагань; 

-   забезпечити виконання всієї необхідної роботи по забезпеченню санітарних умов 

безпечного проведення змагань;  

-  забезпечити відокремлене та віддалене розташування команд-учасниць з 

урахуванням нормативної відстані між місцями розташування команд в умовах 

карантину; 

- забезпечити можливість безпечного користування роздягальнями та душовими (не 

більше кількості гравців однієї команди в одному приміщенні одночасно); 

- забезпечити періодичне прибирання та санітарну протиепідеміологічну обробку 

приміщень загального користування; 

- забезпечити вхідний температурний контроль стану здоров`я учасників змагань 

перед входом на стадіон відповідно до встановлених правил;  

- встановити місця санітарної обробки учасників та забезпечити їх необхідною 

кількістю антисептичних матеріалів; 

- забезпечити виконання маскового режиму для всіх учасників змагань за межами 

ігрового поля. 

        Встановити наступні вимоги до учасників змагань 

1. Команди-учасниці повинні забезпечити медичний огляд гравців безпосередньо перед 

початком змагань та одержати лікарський дозвіл на їх участь у змаганнях, що повинно бути 

відображено в поіменних заявках команд на участь у змаганнях. 

2. Команди-учасниці повинні забезпечити медичний контроль здоров`я гравців 

безпосередньо перед початком змагань. 



3. Не допускати до участі у змаганнях членів команд, стан здоров`я яких не відповідає 

контрольним нормативам.   

           Вимоги до суддівської колегії змагань 

         4.1. Члени суддівської колегії змагань повинні відповідально ставитись до стану свого 

здоров`я, брати участь у змаганнях тільки практично здоровими. 

       4.2. На членів суддівської колегії розповсюджуються всі вимоги по забезпеченню 

безпечної організації та проведення змагань, викладені в п.” Відповідальність за безпечне 

проведення змагань“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


