ДСНС України
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
(ГУ ДСНС України у Миколаївській області)
НАКАЗ
(з основної діяльності)
01 лютого 2021 року

м. Миколаїв

№ 56

Про підготовку та проведення
фізкультурно-оздоровчих і спортивних
заходів з олімпійських, неолімпійських та
прикладних видів спорту в ГУ ДСНС України
у Миколаївській області у 2021 році
Відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», з метою
забезпечення чіткого виконання передбачених спортивних заходів, подальшого
впровадження і розвитку різних видів спорту в ДСНС, створення належних
умов для підготовки спортсменів високого рівня до всеукраїнських та
міжнародних змагань, усебічного вдосконалення системи фізичної культури і
спорту серед осіб рядового, начальницького складу та працівників органів і
підрозділів ДСНС та на виконання вимог наказу ДСНС України від 20 січня
2021 року № 47 «Про підготовку та проведення фізкультурно-оздоровчих і
спортивних заходів з олімпійських, неолімпійських та прикладних видів спорту
в ДСНС у 2021 році»
НАКАЗУЮ:
1. Основними напрямками роботи підрозділів ГУ ДСНС України у
Миколаївській області з розвитку фізичної культури і спорту у 2021 році
вважати:
1) подальше впровадження системи фізичної підготовки та масових
фізкультурно-спортивних заходів серед особового складу ГУ ДСНС України у
Миколаївській області, залучення їх до участі в змаганнях з олімпійських,
неолімпійських та професійно-прикладних видів спорту;
2) забезпечення розвитку професійно-прикладних видів спорту, що
культивуються в системі ДСНС, сучасного рівня підготовки спортсменів для
успішного виступу у змаганнях;

3) забезпечення ефективної роботи спортивних секцій у підрозділах,
здійснення пошуку та відбору молодих обдарованих спортсменів для збірних
команд.
2. Затвердити:
1) план-календар «Спартакіади – 2021» серед колективів фізичної
культури ГУ ДСНС України у Миколаївській області (додаток № 1);
2) положення про проведення «Спартакіади – 2021» серед колективів
фізичної культури ГУ ДСНС України у Миколаївській області (додаток № 2);
3) положення про Чемпіонат Миколаївської області з пожежноприкладного спорту (додаток № 3).
3. Начальникам підрозділів ГУ ДСНС України у Миколаївській області:
1) забезпечити системний контроль за дотриманням вимог безпеки праці
під час підготовки до обласних змагань згідно «Правил безпеки праці в органах
і підрозділах МНС України Наказ № 312»;
2) розробити «План-календар» для підпорядкованого підрозділу та
забезпечити проведення відповідних змагань серед особового складу частини
напередодні проведення обласних змагань (із складанням протоколу змагань по
підрозділу). Копію «План-календаря» надати до управління реагування на
надзвичайні ситуації до 05.02.2021 року;
3) за даним напрямком роботи завести окрему наглядову справу для
накопичення відповідних матеріалів (Наказ по підрозділу про визначення
відповідальної особи (інструктора), «План-календар» для підпорядкованого
підрозділу, посадову інструкцію відповідальної особи, завірені протоколи
змагань напередодні обласних змагань, відомості проходження спортсменами
інструктажів з безпеки праці під час проведення караульних змагань;
4) не допускати зменшення обсягів фізкультурно-спортивної роботи серед
осіб рядового і начальницького складу, надавати всебічну допомогу в їх
діяльності;
5) до 16 листопада 2021 року надати звіт до управління реагування на
надзвичайні ситуації про участь спортсменів підпорядкованих підрозділів у
змаганнях різних рівнів за формою: прізвище, ім’я, по батькові, спеціальне
звання, посада, вид спорту та спортивне звання, дата, місце і ранг змагань,
зайняте місце.
4. Забезпечити підготовку команд для участі у змаганнях згідно термінів
План-календаря «Спартакіади-2021» серед колективів фізичної культури
ГУ ДСНС України у Миколаївській області».
5. Полковнику служби цивільного захисту Мокренко Віталію
Володимировичу, начальнику аварійно-рятувального загону спеціального
призначення ГУ ДСНС та підполковнику служби цивільного захисту Шараті
Сергію Сергійовичу, начальнику 1 ДПРЗ ГУ ДСНС забезпечити підготовку
навчально-спортивної бази для проведення обласних змагань згідно «Планкалендаря…».

6. Полковнику служби цивільного захисту Каратаю Віталію Миколайовичу,
начальнику управління реагування на надзвичайні ситуації підготувати і
провести «Спартакіаду – 2021» згідно план-календаря Головного управління.
7. Юргелю Сергію Петровичу, начальнику сектору медичного забезпечення
та медико-біологічного захисту ГУ ДСНС України у Миколаївській області
організувати медичне забезпечення під час проведення змагань.
8. Крижановському Миколі Павловичу, начальнику служби безпеки праці,
організувати контроль проведення спортивних заходів з безпеки праці.
9. Контроль за виконанням наказу покласти на полковника служби
цивільного захисту Гриба Михайла Григоровича, заступника начальника
Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС України у
Миколаївській області.

Начальник

Максим ГРИЦАЄНКО

Додаток 1
до наказу ГУ ДСНС України
у Миколаївській області
січня 2021 року №

ПЛАН - КАЛЕНДАР
Спартакіади – 2021 серед колективів фізичної культури
ГУ ДСНС України у Миколаївській області
№
Вид програми
Дата
Всього
Залік по
п\п
спартакіади
проведення
учасників
числу
учасників
1. Гирьовий спорт
Січень
6
5

2

Настільний теніс

Лютий

1

1

3.

СФП

Квітень
(перша декада)
Травень

Згідно
положення
4

Згідно
положення
4

4.

Легкоатлетичний крос

5.

Змагання АРО

Червень

Згідно
положення

Згідно
положення

6.

Міні-футбол

Липень

8

5

Відповідальний
за проведення
Каратай В.М.,
Шарата С.С.,
Трофимчук В.А.,
начальники підрозділів.
Каратай В.М.,
Шарата С.С.,
Трофимчук В.А.,
начальники підрозділів
Каратай В.М.,
начальники підрозділів
Каратай В.М.,
Шарата С.С.,
Трофимчук В.А.,
начальники підрозділів.
Задорожний О.М.,
Мокренко В.В.,
Зінченко А.В.,
начальники підрозділів
Каратай В.М.,

№
п\п

Вид програми
спартакіади

7.

Змагання ГДЗС

8.

Пожежно-прикладний спорт (серед
підрозділів)

Дата
проведення

Всього
учасників

Залік по
числу
учасників

Вересень
(перша декада)

Згідно
положення

Згідно
положення

Вересень

5

Згідно
положення

10. Перетягування канату

Жовтень
(перша декада)

7

6

11. Волейбол

Жовтень
(друга декада)

10

6

Відповідальний
за проведення
Шарата С.С.,
Трофимчук В.А.,
начальники підрозділів.
Задорожний О.М.,
Бузун О.В.,
Лупащенко Р.М.,
Шарата С.С.,
начальники підрозділів
Каратай В.М.,
Мокренко В.В.,
начальники підрозділів.
Каратай В.М.,
Шарата С.С.,
Трофимчук В.А.,
начальники підрозділів.
Каратай В.М.,
Шарата С.С.,
Трофимчук В.А.,
начальники підрозділів.

Примітка: Положення про проведення змагань АРО, ГДЗС буде надано додатково.
Начальник управління реагування на надзвичайні ситуації
ГУ ДСНС України у Миколаївській області
полковник служби цивільного захисту

Віталій КАРАТАЙ

Додаток 2
до наказу ГУ ДСНС України
у Миколаївській області
січня 2021 року №

ПОЛОЖЕННЯ
проведення змагань «Спартакіади – 2021» серед колективів фізичної
культури ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
1. Мета і завдання.
«Спартакіада – 2021» КФК проводяться з метою:
- підвищення рівня фізичної загартованості та зміцнення здоров'я
співробітників ГУ ДСНС України у Миколаївській області;
- пропаганда фізичної культури та популяризації масових та
пожежно-прикладних видів спорту;
- активізація роботи спортивних секцій у колективах фізичної
культури;
- проведення цілеспрямованої роботи по підготовці та підбору
спортсменів для участі в змаганнях «Спартакіади–2021», обласної ради
«Динамо» та всеукраїнських змаганнях;
- визначення кращих колективів фізичної культури ГУ ДСНС України
у Миколаївській області.
2. Керівництво змаганнями.
Загальне керівництво «Спартакіади – 2021» КФК здійснює ГУ ДСНС
України у Миколаївській області.
Організаційне забезпечення підготовкою та проведенням змагань на етапах
«Спартакіади -2021» здійснюється ГУ ДСНС та 1 ДПРЗ.
3. Порядок проведення.
Змагання проводяться у двох групах:
1- група м. Миколаїв:
- 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26 ДПРЧ, АРЗ СП
2-група м. Южноукраїнськ:
- 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 23, 25, 27, 28 ДПРЧ.
4. Вимоги до учасників змагань.
До участі в змаганнях «Спартакіади КФК–2021» допускаються команди
спорт груп, які провели змагання у середині групи.
Всі змагання оформляються протоколами.

До участі в змаганнях допускаються особи рядового та начальницького
складу, працівники (стаж роботи не менше півроку) системи ДСНС, які знають
правила змагань, пройшли відповідне тренування, допущені лікарем за станом
здоров’я.
Учасник може бути заявлений тільки за одну команду, право
першочерговості комплектації команди надається основній організації за місцем
основної роботи.
Учасники змагань повинні мати;
- службове посвідчення (для працівників виписка з наказу та паспорт
громадянина);
- протокол попередніх змагань в середині групи;
- відомість проходження інструктажу з безпеки праці;
- заявка з візою лікаря про стан здоров'я спортсменів та печаткою
лікувального закладу.
Форма одягу учасників змагань спортивна, єдиного зразка для команд,
згідно з вимогами діючих правил з видів спорту.
Команда повинна мати на змаганнях своє спортивне обладнання в
залежності від виду спорту.
5. Місце, терміни, умови проведення та види спорту «Спартакіади – 2021».
Змагання проводяться згідно план-календаря (додаткової телефонограми) і
діючих правил змагань по видам спорту та умовах виконання вправ.
Місце проведення змагань визначається заздалегідь про що повідомляється
в групи КФК підрозділів.
5.1. Гирьовий спорт
Загальне положення:
Засідання суддівської колегії та представників, - в день проведення змагань.
Змагання особисто-командні. Склад команди – 6 осіб, в тому числі 5
спортсменів, 1 тренер-представник.
Змагання з гирями 32 кг проводяться у вагових категоріях до 63 кг, до 68
кг, до 73 кг, до 78 кг, до 85 кг, до 95 кг, понад 95 кг за програмою двоборства
(поштовх двох гир від грудей двома руками та ривок гирі почергово однією і
другою рукою) відповідно до чинних правил змагань.
Командам надається право виставляти спортсменів в одній ваговій
категорії.
За 2 хвилини до початку вправи учасник запрошується на поміст. За 5
секунд до старту виробляється відлік контрольного часу: 5. 4, 3, 2, 1 сек,
протягом якого учасник зобов'язаний вийти на поміст, після чого подається
команда «Старт». Після команди «Старт» учасник зобов'язаний почати
виконувати вправи: поштовх або ривок. При відриві учасником гир (гирі) від
помосту до команди «Старт» старший суддя подає команду «Стоп, поставити
гирі (гирю) на поміст і почати вправу заново».
Учасник, що запізнився на поміст до моменту старту, до змагань не
допускається.

На виконання вправи учасникові дається час 10 хвилин. Суддя-секретар
через кожну хвилину оголошує контрольний час. Після закінчення 9 хвилин
контрольний час оголошується через 50 сек., 30 сек., останні 5с кожну секунду.
Після закінчення 10 хвилин подається команда «Стоп», після якої підйоми
не зараховуються, і учасник зобов'язаний припинити виконання вправи.
Кожен правильно виконаний підйом супроводжується рахунком судді на
помості. Суддя оголошує рахунок, як тільки всі частини тіла спортсмена стають
нерухомими.
При порушенні вимог до технічного виконання вправи суддя на помості
подає Команду «Не зараховувати», «Стоп».
У випадку, якщо учасник у часі виконання вправи торкнеться підлоги за
межами помосту якою-небудь частиною тіла, подається команда «Стоп».
Спортсмен, який не може повністю випрямити лікті у зв'язку з
природними відхиленнями, повинен про це повідомити суддів на помості суддів
перед початком виконання вправ.
Поштовх:
Поштовх виконується із стартового положення: гирі зафіксовані на
грудях, плечі притиснуті до тулуба, ноги випрямлені. У момент фіксації гир у
верхньому положенні руки, тулуб і ноги мають бути випрямлені. Руки
спортсмена повинні знаходитися на фронтальній плоскості голови. Ноги і гирі
повинні знаходитися на одній лінії паралельно плоскість тіла. Після фіксації у
верхньому положенні і рахунку судді учасник опускає гирі в стартове
положення довільним способом. Важлива примітка: фіксація - акцептовано
виділена, видима зупинка гир і спортсмена.
Команда «Стоп» подається: - За технічну непідготовленість; - опусканні
гир (гирі) з грудей в положенні вису.
Команда «не вважати» подається при: - доштовхує, дожимає; - відсутності
фіксації в стартовому положенні і у верхньому положенні.
Поштовх 2-х гир від грудей з подальшим опусканням в положенні вису
після кожного підйому (по довгому циклу) проводиться по тих же правилах, але
команда «Стоп» подається при постановці гир на поміст.
Ривок:
Вправа виконується в один прийом. Рахунок ривка поділяється на
половину. Учасник повинен безперервним рухом підняти гирю вгору на пряму
руку і зафіксувати її. У момент фіксації гирі у верхньому положенні рука ноги і
тулуб мають бути випрямлені. Рука спортсмена повинна знаходитися на
фронтальній плоскості голови. Не допускається вигинання і скручування
тулуба, згинання в тазостегновому суглобі. Після фіксації вгорі учасник, не
торкаючись гирею тулуба і плеча опускає її вниз для виконання чергового
підйому.
Зміна рук виконується один раз вільним способом. При опусканні гирі на
плече під час виконання ривка першою рукою подається команда «Перекласти».
Команда «Стоп» подається:
- за технічну непідготовленість; - постановці гирі на плече при ривку
другою рукою;

- постановці гирі на поміст.
Команда «Не вважати» подається при:
- дожимі гирі;
- відсутності фіксації у верхньому положенні;
- торканні вільною рукою якої-небудь частини тіла, помосту, гирі,
працюючої руки, ніг та тулуба.
Особиста першість визначається за найбільшою сумою очок у двоборстві.
У разі однакової суми очок у двох та більше учасників перевага надається:
учаснику, який має власну вагу до виступу;
учаснику, який має власну вагу після виступу;
учасник, який виступав першим за жеребкуванням.
Командна першість визначається за найменшою сумою місць, які
посіли спортсмени у вагових категоріях в особистій першості. У разі
однакової суми місць перевага надається команді, яка має більше перших,
других, третіх та наступних особистих місць
- за найменшою вагою у вагових категоріях;
- за кращим командним результатом у поштовху.
У разі виставлення неповного залікового складу команди, за кожного не
виставленого учасника зараховується останнє особисте місце у ваговій
категорії з найбільшою кількістю учасників та плюс 3 штрафні бали.
Учасник, який отримав нульову оцінку у поштовху, до подальшій боротьбі у
змаганнях не допускається.
5.2. Настільний теніс
Засідання суддівської колегії та представників, жеребкування - в день
проведення змагань.
Змагання особисто-командні. Склад команди – 2 особи, (1 представник, 1
спортсмен) в залік 1 спортсмен.
Змагання проводяться за діючими правилами настільного тенісу
5.3. Легкоатлетичний крос
Змагання особисто-командні. Склад команди – 5 осіб, у тому числі 4
спортсмени (3 чоловіки та 1 жінка), 1 тренер-представник. Змагання
проводяться на дистанціях: 1 км, 3 км та 5 км. Змагання на дистанції 1 км
проводяться окремо серед чоловіків та жінок по 1 учаснику чоловічої статі та 1
жіночої статі від команди. На дистанціях 3 км, 5 км змагаються по 1 учаснику.
Учасник має право брати участь на одній будь-якій дистанції, згідно
заявці.
Змагання на всіх дистанціях проводяться за один день.
Особиста першість визначається згідно з чинними правилами змагань з
легкої атлетики (кросу).
Командна першість визначається
учасників на всіх дистанціях.

за найменшою

сумою

місць

У разі однакової суми місць перевага надається команді, яка має більше
перших, других, третіх та наступних особистих місць (у разі однакових
показників суми особистих місць то перевага надається команді у якої
найкращий час на дистанції 5000м).
У випадку неучасті учасника на будь-який дистанції команді зараховується
останнє місце з найбільшою кількістю учасників на дистанції + 3 штрафні бали.
5.4. Міні-футбол
Змагання проводяться за змішаною системою - 4 групи (в групах за
коловою системою + стикові ігри). Склад команди 8 чоловік та 1 тренерпредставник. Час гри: 2 тайми по 10 хвилин. Гра проводиться за діючими
правилами з міні-футболу, (за виключенням правила 5 фолів).
Переможці в підгрупах визначаються за найбільшою кількістю набраних
очок:
- перемога - 3 бали;
- нічия
- 1 бал;
- поразка - 0 балів.
У разі однакової кількості балів перевага надається;
- за найбільшою кількістю набраних очок в групах;
- за найбільшою кількістю перемог;
- за кращою різницею забитих та пропущених м’ячів;
- за найменшою кількістю попереджень та вилучень;
- особистими зустрічами.
Команди фіналісти за іграми у півфіналі та фіналі (1- 4 місце):
- при нічийному результаті у фіналі пробиваються 6-метрові пенальті (4
гравці).
У випадку неявки команди на гру їй зараховується технічна поразка з
рахунком 0:3.
Жеребкування проводиться перед змаганнями.
5.5. Перетягування канату
Кількість спортсменів в команді. На старті змагань команда складається
з шості учасників (5 пулерів, 1 якірний) та 1 запасний, 1 направляючий тренер.
Команди змагаються у ваговій категорії до 540 кг (сумарна вага 6
чоловік).
Змагання проводяться за коловою системою в групах (визначається
жеребом) та фінальні схватки чемпіонів груп, з 3-х партій до двух перемог.
Заміна спортсменів - протягом змагань можна замінювати будь-якого
спортсмена. Після твору заміни - заміни не здійснюються. Заміни можуть
вироблятися по тактичних причинах або із - за травми. Заміни можуть
вироблятися лише після зважування команди та після закінчення першої
сутички. Замінений спортсмен не може брати участь в подальших сутичках
даної вагової категорії. Запасний спортсмен має бути зареєстрований як учасник
від даного підрозділу, за який він виступає як запасний спортсмен. Процедура

заміни. Обидва, спортсмени що виходить йому на заміну, повинні з'явитися в
повній екіпіровці (уніфікована форма) до Головного судді, який може дати
вказівку судді вирішити заміну. Малі ваги мають бути в наявності на місці
змагань (у покладеному місці, на твердій підставі) для визначення різниці у вазі
між учасниками. Запасний спортсмен повинен мати вагу рівну або менш, ніж
зміняємого учасника. Загальна вага команди не повинна збільшитися при заміні
спортсменів, навіть якщо при зважуванні ця вага була менша допустимого в
даній ваговій категорії. Повторна заміна учасника не допускається. В разі
травми спортсмена, команді дозволяється змагатися в кількості чотирьох
учасників. Команді не дозволяється змагатися з кількістю учасників менше
п’яти..
Переможці в підгрупах визначаються за найбільшою кількістю набраних
очок:
- перемога - 2 бали;
- поразка - 0 балів.
У разі однакової кількості балів перевага надається команді.
- за найбільшою кількістю набраних балів у групах;
- за найбільшою кількістю виграшних схваток;
- за найменшою вагою команд
- команди фіналісти за схватками у півфіналі та фіналі (1- 4 місце):
5.6. Волейбол
Змагання відбудуться на спортивному комплексі Центру забезпечення
діяльності Головного управління ДСНС України у Миколаївській області за
змішаною системою - 4 групи (в групах за коловою системою + стикові ігри за
кубковою системою). Склад команди 9 чоловік та 1 тренер-представник. За
перемогу нараховується 2 бали, за поразку - 0 балів.
Переможець визначається:
- за найбільшою кількістю набраних білів у групі;
- за найбільшою кількістю виграшних партій;
- за різницею забитих м'ячів в усіх партіях
- за кращими показниками в особистих зустрічах з конкурентом
(конкурентами).
Команди фіналісти за іграми у півфіналі та фіналі (1- 4 місце):
6. Умови підведення підсумків.
Переможці «Спартакіади 2021» серед працівників підрозділів ГУ ДСНС
України у Миколаївській області у загальнокомандному заліку визначаються за
найменшою сумою залікових балів, нарахованих відповідно до зайнятих
командою місць у видах спорту, за таблицею:
Таблиця залікових балів:
За I місце – 1 бал
ІV місце – 4 бала
II місце – 2 бала
V місце – 5 балів
III місце – 3 бала
VІ місце – 6 балів і т.д.

У суму залікових балів, загальнокомандного заліку зараховуються
результати всіх змагань згідно план-календаря Спартакіади - 2021, крім змагань
АРО та ГДЗС.
У разі однакової кількості залікових балів перевага надається збірній
команді, у якої більше 1, 2, 3 та наступних командних місць.
7. Нагородження переможців змагань.
Збірна
команда
переможець
у
загальнокомандному
заліку,
Спартакіади 2021 року, нагороджуються перехідним кубком та дипломом
першого ступеню, друге та третє місце у загальнокомандному заліку
нагороджуються дипломами відповідного ступеня.
Витрати пов'язані з проїздом збірних команд до місця змагань і у
зворотному напрямку, добовими на період проїзду та проведення змагань несуть
підрозділи, що відряджають команди учасниці.
8. Порядок оформлення та подання заявок.
Збірні команди підрозділів - учасниць змагань з видів спорту, подають до
мандатної комісії поіменні заявки (додаток 1).
Під час проходження мандатної комісії представник надає документи,
визначені в розділі 4 цього Положення.
Недотримання вимог до оформлення заявок і документів, а також
відсутність будь - якого документів, зазначених у розділі 4 цього Положення,
позбавляє спортсмена або команду права прийняття участі у змаганнях.
9. Порядок подачі протестів
Протест проти дій суддівської колегії або учасника змагань повинен бути
поданий представником команди тільки до головного судді головної суддівської
колегії.
Протест, у якому немає посилання на відповідні пункти Правил або
Положення про змагання, суддівська колегія до розгляду не приймає.
Протест подається в письмовій формі не пізніше як через 30 хвилин після
конфліктної ситуації (додаток 2).
Головний суддя, отримавши протест, повинен вказати на ньому час подачі.
Протест повинен бути розглянутий негайно, обов’язково до затвердження
результатів змагань з цього виду. У будь-якому разі рішення щодо протесту
повинно бути прийнято до від’їзду учасників, які прибули з інших міст.
Якщо протест, поданий на учасника або команду до старту, не може бути
розглянутий негайно, суддівська колегія допускає учасника або команду до змагань
умовно (під протестом), про що представник команди і учасники повинні бути
попереджені. У разі позитивного рішення щодо протесту результат учасника або
команди анулюються.
Рішення щодо протесту висловлюється в письмовій формі, доводиться до
відома протестуючого і разом з протестом додається до звіту про змагання.

Якщо представник команди подає необґрунтовані протести, заважає
нормальному проведенню змагань, головний суддя має право зробити йому
попередження або усунути його від виконання обов’язків представника команди.

Начальник управління реагування
на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС України
у Миколаївській області
полковник служби
цивільного захисту

Віталій КАРАТАЙ

Додаток 1 до положення
«Спартакіади – 2021»
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник ДПРЧ

ЗАЯВКА
На участь збірної команди ДПРЧ
у змаганнях з __________________

Місце проведення м. Миколаїв
Дата проведення ___________

№
п/
п

Прізвище ім’я,
по батькові

Дата
народження

Спорт.
розряд

1

2

3

4

Посада,
спеціальне звання

Дистанція/
вагова
категорія

Тренер

5

6

7

Підпис та
Печатка
лікаря
(особиста)
8

Усі заявлені учасники пройшли належне тренування, інструктаж з питань правил безпеки праці при проведенні
спортивних заходів (Розділ №9 «Правила безпеки праці в органах та підрозділах МНС України» наказ № 312 від
07.05.2007р.), і за станом здоров'я можуть приймати участь в змаганнях.
Представник команди:

___________

/ П.І.Б /

Тренер команди: _______________

(підпис)

Печатка лікарняного закладу:

(підпис)

_________________
(підпис)

/ П.І.Б /
М.П

/ П.І.Б /

Додаток 2 до положення
«Спартакіади – 2021»
Головному судді змагань

ПРОТЕСТ
Команда ____________________________________________________________
«_____» ________________ 20__ року

Час ___год. _____хв.

Вид змагань _________________________________________________________
Зміст протесту________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Представник команди__________________________________________________
(П.І.П.)
Підпис _________________
Рішення, яке прийнято після протесту ___________________________________

Головний суддя змагань ___________________________________
(підпис)
«_____» __________________ 20__ року

Додаток 3
до наказу ГУ ДСНС України
у Миколаївській області
січня 2021 року №

ПОЛОЖЕННЯ
про відкритий особисто-командний Чемпіонат
з пожежно-прикладного спорту серед підрозділів
Миколаївського обласного гарнізону цивільного захисту
1. Мета і задачі.
Чемпіонат Миколаївської області з пожежно-прикладного спорту серед
підрозділів ГУ ДСНС України у Миколаївській області проводиться з метою
підвищення боєздатності пожежно-рятувальних підрозділів області.
Підвищення рівня фізичної та спеціально-фізичної підготовленості
особового складу до виконання дій за призначенням.
Популяризації і подальшого розвитку пожежно-прикладного спорту
серед особового складу підрозділів.
Визначення кращих підрозділів Головного управління ДСНС України у
Миколаївській області.
2. Терміни і місце проведення змагань.
Змагання відбудуться на спортивному комплексі Центру забезпечення
діяльності ГУ ДСНС України у Миколаївській області у вересні 2021 року
(додатково). У змаганнях беруть участь команди 1 ДПРЗ, ДПРЧ АРЧ.
3. Організація і керівництво змагань.
Організація і керівництво змагань здійснюється ГУ ДСНС України
у
Миколаївській області.
Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення змагань
покладається на управління реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС.
Начальникам: 1 ДПРЗ, ДПРЧ, АРЧ, районних (міськрайонних) відділів,
районних (міськрайонного, міського) секторів прибути особисто на чолі збірної
команди підрозділу.
4. Одяг, спорядження та взуття учасників.
Представнику команди форма одягу повсякденна.
Учасники виступають в усіх видах змагань у спеціальних спортивних
костюмах, у пожежних або промислових захисних касках з підборідним
ременем, з пожежно-спортивним поясом, в кросових туфлях або
легкоатлетичних, бігових туфлях із шипами.
Спорядження та одяг повинні відповідати таким вимогам:

- учасники виступають у спортивно-тренувальних костюмах із
бавовняної або синтетичної непрозорої тканини, в якому низ рукавів куртки
повинен бути на рівні кисті рук, а низ брюк не вище за 10 см від рівня землі;
- пожежно-спортивний пояс повинен бути шкіряним або бавовняним,
шириною не менше як 50 мм та мати металеву пряжку.
На 4-му етапі пожежної естафети під час гасіння горючої рідини за
допомогою вогнегасника повинен бути в «бойовому одязі» в рукавицях і у касці
з опущеним щитком (заборолом) для захисту обличчя. В даному випадку не
дозволяється використання спеціального одягу із синтетичних тканин, а під
«бойовий одяг» одягається тренувальний костюм.
Колір спортивного одягу, касок у командних видах змагань (крім 4-го
етапу пожежної естафети) має бути однаковий для всієї команди, одяг повинен
бути чистим, акуратно підігнаним.
Учасники, які прибули на змагання в одязі, спорядженні та взутті з
порушенням вимог Правил, до змагань не допускаються.
5. Програма змагань і залік по видах програми.
У змаганнях може приймати участь особовий склад пожежнорятувальних частин та районні (міськрайонні) відділи, районні (міськрайонні,
міські) сектори.
Склад команди - 5 осіб.
Змагання проводяться по чотирьох видах:
- «Підйом по штурмовій драбині у вікно 4-го поверху навчальної вежі»;
- «Подолання 100 метрової смуги з перешкодами»;
- «Підйом по висувній драбині у вікно 3-го поверху навчальної вежі»;
- «Пожежна естафета 4х100 метрів».
№ Програма змагань
Допущено
п/
учасників
п
1. Підйом по штурмовій драбині
3
2. Подолання 100-метрової смуги
з перешкодами
3
3. Підйом по висувній драбині
2 (пари)
4. Пожежна естафета
4

Кількість учасників Спроби
в залік
2

2

2
1 (пара)
4

2
1
1

5.1. Підйом по штурмовій драбині у вікно 4-го поверху навчальної
вежі.
Змагання з підіймання по штурмовій драбині на поверхи навчальної
башти проводяться в такій послідовності:
а) учасник стає перед лінією старту, не торкаючись до неї. Дозволяється
братись рукою (руками) в зручному для себе положенні за штурмову драбину;
б) за сигналом стартера учасник стартує та піднімається на поверхи
навчальної вежі за допомогою штурмової драбини будь-яким способом, не

заважаючи учасникам на інших доріжках і фінішує – торкнувся двома ногами
підлоги або контактних площадок так щоб спрацював фіксуючий пристрій (для
електронного хронометражу).
Учасник має право не користуватися страхувальним пристроєм під час
виконання вправи, при цьому робляться позначки в заявці та стартовому
протоколі.
Забороняється виконувати «викид» штурмової драбини з положення
стоячи на підвіконні.
Забороняється спортсменам стартувати з високого старту.
5.2. Подолання 100-метрової смуги з перешкодами.
Змагання із подолання 100-метрової смуги з перешкодами проводяться у
такій послідовності:
а) учасник зі стволом стає перед лінією старту, не наступаючи на неї
(ствол знаходиться у будь-якому положенні), забороняється спортсменам
стартувати з високого старту.
б) під час бігу по дистанції учасник долає паркан, бере пожежні рукави,
долає колоду (бум), з’єднує рукави між собою, підбігає до рукавного
розгалуження, приєднує до нього рукавну лінію та прокладає її. Паркан
долається без упору ногами об стійку та укоси хрестовин. Рукави переносяться
будь-яким способом. Змикання з'єднувальних головок між собою, до
розгалуження і до ствола дозволяється виконувати на місці і в русі по дистанції.
Під час стрибання з колоди на покриття доріжки до обмежувальної лінії
учасник повинен повернутись і знов подолати його. Забороняється переносити
рукавне розгалуження з місця його встановлення;
в) закінчення проходження дистанції вважається той момент, коли
учасник перетнув усім тілом без сторонньої допомоги площину фінішу. Якщо
учасник після умовного торкання тулубом площини фінішу впаде на самій лінії,
час його та порядок закінчення дистанції зберігається, за умови, що він одразу
самостійно перетне усім тілом площину фінішу;
г) після фінішу всі з’єднувальні головки повинні бути з’єднані;
д) учасник на фініші повинен з’єднати з’єднувальні напівгайки не
торкаються руками за рукава та з’єднувальних головок. В протилежному
випадку результат не зараховується;
е) забороняється будь-кому доторкатись встановлених рукавів після
команди стартера «марш!» чи пострілу стартового пістолету.
5.3. Встановлення висувної драбини та підіймання по ній на третій
поверх навчальної вежі
Підготовка та виконання вправи з установки висувної драбини та
підіймання по ній на 3-й поверх навчальної вежі проводяться в такій
послідовності:
а) макет пожежного автомобіля або пожежний автомобіль (АЦ)
встановлюється на старті так, щоб проекція осі задніх коліс співпадала з лінією
старту (30м від навчальної башти);

б) висувна драбина повинна бути укладена на макет пожежного
автомобілю на однаковій висоті від бігової доріжки;
в) драбина укладається поверх автомобіля на ролики, які повинні бути
встановленні в одній площині і легко обертатись;
г) драбина кріпиться на АЦ за перший щабель;
д) спортсмени ознайомлюються з укладкою та кріпленням драбини на
макеті (АЦ), після чого стають перед лінією старту праворуч автомобіля, не
торкаючись його;
е) за сигналом стартера спортсмени (№ 1 від’єднує), (№ 2 знімає) та
переносять висувну драбину до навчальної вежі будь-яким способом. Після
встановлення драбини на запобіжну подушку другий номер висуває її, а перший
починає рухатись по висувній драбині та фінішує у вікно третього поверху.
Драбина повинна бути висунена над рівнем підвіконня на дві ступені,
надійно закріплена і утримуватись на підвіконні 3-го поверху навчальної башти
другим номером. Під час фінішу обидві тятиви висувної драбини повинні
перебувати у прорізі вікна (доріжки).
5.4. Пожежна естафета
а) пожежна естафета складається з чотирьох етапів по 100 метрів
кожний;
б) кожний учасник команди має право брати участь тільки в одному із
етапів;
в) перехід від одного етапу до іншого (передавання естафети)
відбувається, між учасниками естафети, завдяки передаванню із рук в руки
пожежного ствола;
г) передавання естафети відбувається у 20-ти метровій зоні (коридорі).
Визначальним є положення ствола, а не учасника. Учаснику, що приймає
естафету, дозволяється починати розбіг за 10 м до початку коридору
передавання. спортивного ствола дозволяється переносити будь-яким способом;
д) останній учасник команди повинен перетнути лінію фінішу зі
стволом. У разі падіння ствола під час передавання підняти його може тільки
той, хто передає. Якщо ствол упав на сусідню бігову доріжку, дозволяється
підняти його так, щоб не завадити іншому учаснику; в іншому випадку ця
спроба команді не зараховується;
є) учасник, який передає ствол, може зійти з бігової доріжки, тільки
впевнившись, що він не заважає іншим учасникам естафети;
ж) забороняється будь-яка допомога учаснику під час виконання вправи
на етапі;
Змагання з пожежної естафети проводяться у такій послідовності:
а) учасник зі стволом та з драбиною-палицею стоїть перед лінією
старту, забороняється спортсменам стартувати з високого старту.
б) за сигналом стартера учасник стартує. На наступних етапах учасники
стартують самостійно без команди. Одночасно, в момент старту, суддями біля
деко запалюються факели;
в) на першому етапі учасник, підбігши до будиночка, за допомогою
драбини-палиці підіймається на його дах, пересувається по ньому після чого

стрибає на бігову доріжку за обмежувальну лінію торкаючись приставного
майданчика. У разі приземлення до обмежувальної лінії учасник повинен
повернутись і знову подолати будиночок;
г) на другому етапі учасник, який прийняв естафету, долає паркан, не
опираючись ногами у стійку або укоси хрестовин паркана. У момент
приземлення учасника після подолання паркана запалюється горюча рідина у
залізному прямокутному деко;
д) на третьому етапі учасник, який прийняв ствол, підбігає до пожежних
рукавів, бере їх і долає колоду, з’єднує між собою рукави, підбігає до
розгалуження, приєднує до нього рукавну лінію та прокладає її. Рукави
переносяться будь-яким способом. З’єднання рукавів між собою та зі стволом
дозволяється виконувати як на місці, так і під час руху по дистанції. Ствол з
рукавом з’єднується до «лінії відмикання» та від'єднується за нею. При
перетинанні «лінії відмикання» учасник повинен утримувати рукавну лінію
таким чином, щоб судді могли впевнитись в правильності змикання
з’єднувальних головок на стволі та рукаві, при цьому місце знаходження
рукавної лінії після відмикання ствола не враховується. Після стрибання з
колоди (буму) на поверхню доріжки до обмежувальної лінії учасник повинен
повернутись і знову подолати цю перешкоду (рукави між собою та з
розгалуженням повинні залишатися з’єднаними;
е) на четвертому етапі учасник, що прийняв естафету, підбігає до
вогнегасника, бере його, підносить до залізного деко і гасить полум’я, після
чого продовжує бігти і перетинає лінію фінішу. Фініш: учасник 4-го етапу
перетнув зі стволом лінію фінішу, горіння у деко та біля нього повністю
відсутнє.
Огляд та встановлення вогнегасника проводиться учасником 4-го етапу.
Якщо горіння не буде ліквідовано за допомогою першого вогнегасника,
учасник використовує запасний. У разі несправності першого та другого
вогнегасника головна суддівська бригада визначає необхідність надання команді
повторної спроби.
Забороняється залишати вогнегасник у деко після гасіння полум’я.
Деко заповнюється рідиною у наступній послідовності та кількості:
- вода – 30л;
- освітлювальний гас – 2л;
- бензин – 0,25л.
Примітка: після виконання вправи з пожежної естафети, учасники забігу
залишаються на своїх етапах, доки суддя-інформатор не сповістить про
закінчення вправи.

ВИМОГИ
які пред'являються до пожежного обладнання
ШТУРМОВА ДРАБИНА - довжина драбини - 410 см - ширина драбини - 300 мм виліт гака - не менш 40 см - кількість сходинок - 13 шт. вага драбини-не менш 8,5 кг
ВИСУВНА ДРАБИНА
- (металева) стандартна - вага не менш 45 кг
ДРАБИНА-ПАЛКА
- дерев’яна чи металева - вага не менш 8,5 кг
ПОЖЕЖНІ РУКАВА
- лляні, синтетичні і т.д. - діаметр 52мм,довжина 20±1 м вага двох скаток не менш 5кг - дозволяється
застосовувати металеві і алюмінієві з’єднувальні головки
типу «Рот»
СТВОЛ ПОЖЕЖНИЙ
- довжина не менше 25 см - вага не менш 0,4 кг подвійна стрічкова лямка довжиною 0,5 м
РОЗГАЛУДЖЕННЯ
- з одним центральним вентилем установлюється
трьоходове пожежне
довільно на біговій доріжці - нижній клик сполучної
РТ-70 чи 80
головки знаходиться на висоті 6 см від поверхні бігової
доріжки - вертикальна площина полу гайки до
горизонталі бігової доріжки 90° - дозволяється
використовувати індивідуальні розгалуження, що
відповідають даним правилам
ПОЖЕЖНЕ
ПТО, яке використовується при проведенні змагань,
ОБЛАДНАННЯ
повинне бути випробувано і відповідати вимогам
безпечної роботи з ним.
ПОРОШКОВІ
- тип ВП-5 З, вага вогнегасника 5 ± 1 кг.; - заряд
ВОГНЕГАСНИКИ
вогнегасника мінімум 600 літрів в хвилину при тиску 8
бар.
6. Умови визначення переможців.
Командна першість у видах змагань визначається за найменшою сумою
часу, набраною заліковим числом учасників. У разі однакової суми часу в однієї
або декількох команд командам зараховується одне місце (подальше місця не
зараховуються). Якщо у спортсмена не має заліку по штурмовій драбині,
висувній драбині або 100 м смузі з перешкодами то нараховується час 99.98с.
Команда, яка не набрала необхідну кількість залікових результатів,
зараховується місце після команд, які мають такий залік. Якщо у декількох
команд було зафіксовано однакова кількість неповних залікових результатів то
розподіл місць між командами проводяться за найменшою сумою часу
залікових учасників.
Особиста першість у видах визначається за кращим результатом,
показаним у залікових спробах. У випадку рівності результатів двох і більше
учасників перевага надається спортсменам, які показали кращу суму часу у
двох спробах. Якщо ці результати однакові, краще місце присуджується
спортсменам , які мають кращий результат у першій спробі, далі - хто стартував
раніше. Загальнокомандна першість визначається за найменшою сумою місць,

зайнятих командами за всіма видами змагань. У разі однакової суми місць
перевагу отримує команда, яка має кращий результат по пожежній естафеті
7. Нагородження переможців.
Учасники, які зайняли особисто перше, друге та третє місце по
штурмовій; 100 метровій смузі з перешкодами та висувній драбині
нагороджуються грамотами.
Команда, яка зайняла перше, друге та третє місце по пожежній естафеті
нагороджуються дипломами.
Команда-переможець, що зайняла перше місце у змаганнях,
нагороджується перехідним кубком, дипломом першого ступеня та грошовою
премією.
Команди, що зайняли друге і третє місця, нагороджуються дипломами
другого і третього ступеня та грошовою премією.
8. Порядок оформлення та подання заявок.
На розгляд мандатної комісії надати:
1) заявку на участь у змаганнях з підписами відповідних осіб та
«мокрими» печатками підрозділів та медичних закладів;
2) відомість проведення інструктажу з питань безпеки праці членів
команди керівництвом підрозділу;
3) документи, що засвідчують особу члена команди (службове
посвідчення, для працівника виписка з наказу).
4) уніфіковану спортивну форму;
5) спеціальну форму, спеціальне спорядження й інвентар, що відповідає
правилам змагань з пожежно-прикладного спорту;
6) страховий поліс на учасників змагань;
7) комплект бойового одягу для гасіння горючих речовин на четвертому
етапі пожежної естафети.
8) акти іспиту пожежно-технічного озброєння.
Примітка: електронні заявки
(ел.пошта: vor@mk.dsns.gov.ua)).

надати

Начальник управління реагування
на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС України
у Миколаївській області
полковник служби
цивільного захисту

на

електронну

адресу

Віталій КАРАТАЙ

Додаток до положення
«чемпіонату Миколаївської області
з пожежно-прикладного спорту
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник служби цивільного захисту
ЗАЯВКА
на участь збірної команди (ДПРЧ) у Чемпіонаті Миколаївської області
з пожежно-прикладному спорту якій відбудеться «____» ________20__ року на базі
спортивного комплексу ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
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Всього допущено ____ осіб
Усі заявлені учасники пройшли належне тренування, інструктаж з питань правил безпеки праці при проведенні
спортивних заходів (Розділ №9 „Правила безпеки праці в органах та підрозділах МНС України” наказ №312 від
07.05.2007р.), і за станом здоров'я можуть приймати участь в змаганнях.
Тренер команди

(підпис)

Печатка лікарняного закладу:

__(П.І.Б.)_____

Представник команди

_________________
(підпис)

М.П

/ П.І.Б /

(підпис)

_(П.І.Б.)_____

Додаток 4
до наказу ГУ ДСНС України
у Миколаївській області
січня 2021 року №

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення змагань зі спеціальної фізичної підготовки серед
особового складу караулів пожежно-рятувальних частин
ГУ ДСНС України у Миколаївській області
1. Цілі і завдання змагань.
Змагання проводяться з метою підвищення оперативної готовності караулів
пожежно-рятувальних
частин,
подальшого
вдосконалення
професійної
майстерності рятувальників і виявлення найсильніших караулів Миколаївського
обласного гарнізону цивільного захисту у виконанні вправ по спеціальній
фізичній підготовці.
2.Час і місце проведення змагань.
Змагання проводяться у трьох групах:
1- група м. Миколаїв:
- ДПРЧ - 1, 2, 3, 4, 5, 8, 19, 21, 22, 26, АРЗ СП;
2-група м. Южноукраїнськ:
- ДПРЧ – 6, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 23, 25, 27, 28;
3-група м. Новий Буг:
- ДПРЧ – 7, 9, 15, 16, 17, 20, 24.
Перший етап - змагання між особовим складом караулів пожежнорятувальних частин, проводиться до 06 квітня 2021 року.
В день проведення першого етапу змагань до 17.00 надати до управління
реагування на надзвичайні ситуації відеоматеріали виконання вправи № 3
«Оперативне розгортання від автоцистерни та подача двох стволів РСК-50…»
кожним караулом підрозділу на електронну адресу (ел.пошта: vor@mk.dsns.gov.ua).
СФП, про що доповісти за телефоном (49-06-41).
До 12 години 02 березня 2021 року доповісти рапортом на електронну
адресу управління реагування на надзвичайні ситуації про дату проведення
змагань серед особового складу підрозділу;
06 квітня 2021 року надати електронною поштою до управління реагування
на надзвичайні ситуації протокол проведення першого етапу змагань (додаток 1).
Забезпечити своєчасне прибуття особового складу караулу, що переміг в
першому етапі на чолі з начальником (заступником начальника) частини на
проведення змагань серед підрозділів Миколаївського обласного гарнізону
цивільного захисту з оригіналом протоколів та заявок на участь, (додаток 2)
відповідно «Положення про проведення змагань…»
Другий етап - змагання між переможцями першого етапу на першість
Миколаївського обласного гарнізону цивільного захисту. Беруть участь караули,
переможці першого етапу, для малочислених підрозділів (чергування яких

здійснюється у складі одного відділення) допускається формування збірної
команди, але не менш 3 чоловік особового складу кращого караулу частини
(начальник караулу, пожежний-рятувальник, водій).
Проводиться:
- 1- група – 06 квітня 2021 року на базі спортивного комплексу центру
забезпечення діяльності ГУ ДСНС України у Миколаївській області з 09 години;
- 2- група – 09 квітня 2021 року на базі 25 ДПРЧ ГУ ДСНС України у
Миколаївській області з 09 години;
- 3- група - 13 квітня 2021 року на базі 20 ДПРЧ ГУ ДСНС України у
Миколаївській області з 09 години.
Загальне керівництво здійснюється управлінням реагування на надзвичайні
ситуації.
3. Склад команди та оснащення.
Змагання проводяться з використанням штатного пожежно-рятувального
обладнання та пожежної техніки, які знаходяться на озброєнні підрозділу.
Використання автотранспорту та пожежно-технічного обладнання інших
підрозділів — забороняється. Допускається вносити конструктивні зміни та
доповнення в технічні засоби у межах, що забезпечують безпеку особового складу
під час оперативних дій та при проведенні практичних занять.
До складу команди входять: начальник караулу, командир відділення, 2
пожежних-рятувальника та водій.
Водій повинен мати при собі водійське посвідчення і свідоцтво на право
управління пожежним автомобілем.
Форма одягу: захисний одяг пожежного (Пірена) встановленого зразка для
усіх учасників (штани, куртка – блискавка застібнута липучкою), каска пожежна,
пожежний пояс з карабіном та пожежною сокирою, взуття захисне пожежне.
4. Програма проведення змагань.
До програми проведення змагань включено виконання членами команди
трьох контрольних вправ на які надається одна спроба, порядок залучення
особового складу до виконання вправ здійснюється за рішенням представника
команди.
Вправа №1 «Комбінований підйом у вікно четвертого поверху навчальної
вежі».
Комбінований підйом виконується розрахунком з трьох пожежних від
пожежного автомобілю, який встановлено на відстані 32,25 метри від навчальної
вежі. Пожежний автомобіль укомплектовано згідно норм табельної належності,
пожежно-технічне обладнання закріплене, розрахунок знаходиться в автомобілі
одягнений в бойовий одяг та спорядження.
Початок: подано команду з дублюванням пострілом з стартового пістолету.
Закінчення: пожежний № 1 повинен стояти двома ногами на підлозі
четвертого поверху навчальної вежі біля штурмової драбини, після цього
рятувальна мотузка скинута на запобіжну подушку та тримає один кінець мотузки
у руках. Пожежний № 2 знаходиться на 3 поверсі навчальної вежі біля висувної

драбини та страхує нижню частину штурмової драбини. Пожежний № 3 страхує
висувну драбину.
Штрафні бали нараховуються за наступні помилки:

при підйомі драбини на поверх пожежний не закріпився карабіном за
сходинку висувної драбини - 10 сек. (якщо він особисто підіймає штурмову
драбину);

знаходження одночасно двох пожежних на одному коліні висувної драбини
- 10 сек.;

над підвіконням не виступає 2 щабля висувної драбини - 10 сек.;

передчасно скинута рятувальна мотузка – 10 сек , якщо пожежний скинув
рятувальну мотузку не торкаючись двома ногами підлоги навчальної вежі то
вправа вважається не виконаною.
Вправа № 2 «Надягання спеціального (захисного) одягу та спорядження,
подача пінного ствола ГПС-600 від АЦ по трьом пожежним рукавам Ø51 мм.».
Спеціальний (захисний) одяг та спорядження одягається самостійно одним
пожежним (допомагати один одному забороняється). Одягання одягу здійснюється
згідно вимог «Нормативів виконання навчальних вправ з підготовки осіб рядового
і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників Оперативнорятувальної служби цивільного захисту ДСНС України до виконання завдань за
призначенням» затвердженого наказом МВС України від 20 листопада 2015 року
№ 1470.
Початок: Спеціальний одяг та спорядження складені на стелажі (столі)
будь-яким способом, стелаж розміщається на відстані 1 метра попереду
автомобіля. Рукавиці закріплені на карабін. Два пожежні-рятувальники та водій
знаходяться в одному метрі від стелажа (стола) обличчям до нього. Подано
команду "Спеціальний одяг надягнути".
Закінчення: Двигун переключений на насос, прокладена робоча лінія на 3
рукави Ø 51мм. Пожежний зі стволом та підствольщик, одягнені в спеціальний
захисний одяг знаходяться на відмітці виходу ствольщика на позицію (55 метрів
від автомобілю), водій біля насосу. Час фіксується по виходу води з ГПС-600.
Піноутворювач в робочу лінію не подається.
Штрафні бали нараховуються за наступні помилки:

ствольщики не вийшли на позицію (короткі рукави) - 10 сек.

не придатні рукава – 10 сек. (за кожен сфіщ);

допущено розрив рукава – 10 сек.;

куртка застібнута не на всі ґудзики (гачки) – 10 сек.;

пояс не застібнутий – 10 сек.;

підборідний ремінь каски не закріплений – 5 сек;

рукавиці не надіті – 5 сек.;

одягання спеціального одягу та спорядження проводиться безпосередньо
біля автомобіля – відхід на три метри – 5 сек.;

водій відійшов від автомобіля більше ніж на три метри – 5 сек.
Вправа № 3 «Оперативне розгортання від автоцистерни та подача двох
стволів РСК-50 на 3 та 4 поверхи навчальної вежі, по магістральній лінії з трьох

рукавів Ø 77 мм. (використання рукавів Ø66 мм. — забороняється) та двом
робочим лініям по одному рукаву Ø 51 мм.»
Оперативне розгортання виконується розрахунком з чотирьох рятувальників
та водія від пожежного автомобілю, який встановлено на відстані 50 метрів від
навчальної вежі. Пожежно-технічне обладнання закріплене і знаходиться у
відсіках, які закриті. Пожежний автомобіль укомплектовано згідно норм табельної
належності. Виймати пожежно-технічне обладнання, що не використовується в
відпрацюванні нормативу — забороняється. Ємність для забору води знаходиться
на відстані 6 метрів з лівого (правого) боку пожежного-автомобілю. Забір води з
ємності проводиться двома всмоктувальними рукавами Ø 125 мм., сумарною
довжиною 8 метрів. Подача води з ємності автоцистерни — забороняється.
Початок: Пожежні та водій знаходяться у кабіні пожежного автомобілю.
Двигун автомобілю працює на малих обертах. Подано команду з дублюванням
пострілом з стартового пістолету.
Закінчення: автомобіль встановлений на водоймище, двигун переключений
на насос, заповнений водою, робочі рукавні лінії підняті на третій та четвертий
поверх відповідно, зафіксовані рукавними затримками. Водій знаходиться біля
насосу. В робочі лінії подано воду. Ствольщики працюють без підствольщиків. Час
фіксується по виходу води з обох стволів.
Примітка: при виконанні вправи у обов’язковому порядку застосовується
висувна драбина під час підйому пожежних-рятувальників на поверхи.
Штрафні бали нараховуються за наступні помилки:

- порушення вимог безпеки праці (умов виконання вправи) при підйомі
рукавної лінії на висоту -10 сек.;

- подача води в робочі лінії до виходу ствольщиків на позиції — 20 сек.;

- не закріплення робочих ліній рукавними затримками – 10 сек. (за кожну
рукавну затримку);

допущено розрив рукава - 10 сек.
5. Безпека праці.
1.
Усі вправи виконуються у бойовому одязі та спорядженні. Брюки
мають бути з тієї ж тканини що і куртка, низ брюк повинен знаходитися не вище
10 см. від рівня землі. Використання полегшеного бойового одягу, що не має
сертифікату пожежної безпеки — заборонено.
2.
Змагання проводяться тільки на технічно справних автомобілях та з
використанням справного пожежно-рятувального обладнання.
3.
Забороняється проводити змагання при поганій видимості (дощ,
туман), а також при незадовільному стані майданчика і устаткування.
4.
При проведенні змагання не допускається знаходження на майданчику
транспортних засобів, сторонніх осіб і глядачів. Рух з місця автомобіля тільки при
закритих дверях кабіни і кузова.
5.
При грубому порушенні техніки безпеки при виконанні вправи (на
розсуд головного судді) команда з вправи знімається.
6. Визначення переможців.

Команди-переможниці в окремих вправах визначаються по найменшому
часу в цій вправі, а загальнокомандне місце з найменшої суми зайнятих місць в
усіх вправах. При рівності кількості балів у двох і більше команд перевага
віддається команді, яка виконувала вправу № 3 першою.
7. Нагородження переможців.
Команди, що зайняли в загальному заліку призові місця (1, 2, 3)
нагороджуються дипломами відповідних рівнів, а учасники команд заохочуються
правами начальника ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Начальник управління реагування
на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС України
у Миколаївській області
полковник служби
цивільного захисту

Віталій КАРАТАЙ

