
                                                         
 

        Всеукраїнський турнір з художньої гімнастики 
“Кубок Дерюгіної 2020” 

Київ, Україна 
09-10 вересня 2020 р. 

           
№ 0055 

 
Українська федерація гімнастики запрошує вас взяти участь у наступному 
офіційному змаганні ФГУ. 
 
ДИСЦИПЛІНА Художня гімнастика 
ФЕДЕРАЦІЯ-
ОРГАНІЗАТОР 

Українська федерація гімнастики 
Контактна особа: Перцева Марина 
Адреса: вул. Еспланадна, 42, Київ, Україна 
Телефон: +380687372083 
 

МІСЦЕВИЙ 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ 
КОМІТЕТ 

Українська федерація гімнастики 
Контактна особа: Перцева Марина 
Адреса: провулок Лабораторний, 7-A, Київ 
01133, Україна 
E-mail: sport@ukraine-rg.com.ua 

МІСЦЕ 
ПРОВЕДЕННЯ 

Київ, Україна 

ДАТИ 09-10 вересня 2020 р. 
ЗАЛ “ПАЛАЦ СПОРТУ” 

 
Адреса: Спортивна площа 1, Київ 01061, 
Україна 
 

ПРАВИЛА 
ЗМАГАНЬ 

Змагання будуть проводитися згідно з 
наступними правилами ФГУ, дійсними у рік 
змагань, якщо інше не вказано у цих директивах: 
• Правила з художньої гімнастики та відповідні 
розсилки 
• Загальні суддівські правила 
• Правила ліцензування (усі гімнастки мають 
мати дійсні ліцензії ФГУ на момент змагань) 
• Спортивне страхування від нещасних випадків 
• Суддям, тренерам, представникам та учасницям 



    
         

 
• Тренерам необхідно мати заявку та допуск від 

лікаря на участь спортсменки у змаганнях. 
ПРОГРАМА 
ЗМАГАНЬ 

Можуть брати участь лише ті гімнастки, які 
мають відповідний вік і ліцензію ФГУ, дійсну 
до кінця змагань. 
 

2008 2009 2010 2011 
Скакалка Скакалка Скакалка Без 

предмету 
Обруч Обруч Обруч Скакалка 
М’яч М’яч М’яч Обруч 
Булави Булави Булави М’яч 
Стрічка Стрічка Стрічка Булави 

 

СКЛАД ДЕЛЕГАЦІЇ 1 Суддя від області ( м.Київ – 2 судді) 
1 Тренер 
Не більше 3 гімнасток від кожного тренера у 
окремих вікових категоріях. 

СТРОКИ 
РЕЄСТРАЦІЇ 

Кінцева реєстрація - 
Іменна реєстрація 

           
       02.09.2020 

 

АКРЕДИТАЦІЯ Акредитація усіх делегацій відбудеться  
08.09.2020 на першому поверсі «Палацу Спорту». 

МЕТА ЗМАГАНЬ Гімнастки, які посіли  1-6 місце в кожній окремій 
категорії мають право змагатися на 
міжнародному турнірі «Кубок Дерюгіної 2020», 
який буде проходити 10.09.2020 року в «Палаці 
Спорту». ( Окрім гімнасток 2011 р.н. категорії 
Без Предмету) 

РЕЄСТРАЦІЯ 
УЧАСНИКІВ 
ЗМАГАНЬ 

Реєстрація здійснюється самостійно кожним 
тренером за посиланням: 
https://www.rgform.eu/event.php?id_prop=2264 
 
За усіма питаннями Альбіна - 0957506310 

ПРОЖИВАННЯ ТА 
ХАРЧУВАННЯ  
За рахунок 
відрядженої 
організації. 

Офіційний готель: 
“Президент Готель” 
вул. Госпітальна,12, Київ 01601, Україна 
Тел.: +38 044 256 32 56 
E-mail: info@presidenthotel.com.ua  

      
    
       

змагань необхідно мати негативний тест на 
COVID – 19 (ІФА ІgM COVID 2019) не
пізніше ніж за два дні до початку змагань.



ДОДАТОК ДО 
Всеукраїнського турніру з художньої гімнастики 

“Кубок Дерюгіної 2020” 
Київ, Україна 

11.09.2020 
 

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 
 

КМС 
( 2007, 2006, 2005 р.н.) 

Можуть брати участь лише ті гімнастки, які 
мають відповідний вік і ліцензію ФГУ, 
дійсну до кінця змагань. 
1 гімнастка може виконувати тільки 1 вид 
програми. 
 

КМС КМС КМС КМС 

Скакалка М’яч Булави Стрічка 

 

АКРЕДИТАЦІЯ Акредитація усіх делегацій відбудеться  
10.09.2020 на першому поверсі «Палацу 
Спорту». 

РЕЄСТРАЦІЯ Кінцева реєстрація - 
Іменна реєстрація 

           
       04.09.2020 

 
Реєстрація здійснюється самостійно кожним 
тренером за посиланням: 
https://www.rgform.eu/event.php?id_prop=2264 
 

ПРАВИЛА ЗМАГАНЬ Змагання будуть проводитися згідно з 
наступними правилами ФГУ, дійсними у рік 
змагань, якщо інше не вказано у цих 
директивах: 
• Правила з художньої гімнастики та відповідні 
розсилки 
• Загальні суддівські правила 
• Правила ліцензування (усі гімнастки мають 
мати дійсні ліцензії ФГУ на момент змагань) 
• Спортивне страхування від нещасних 

випадків 
• Суддям, тренерам, представникам та 

учасницям змагань необхідно мати 
негативний тест на  COVID – 19 (ІФА ІgM 
COVID 2019)  не пізніше  ніж за два дні до 
початку змагань. 

Тренерам необхідно мати заявку та допуск від 
лікаря на участь спортсменки у змаганнях. 

СКЛАД ДЕЛЕГАЦІЇ 1 Суддя від області ( м.Київ – 2 судді) 
1 Тренер 



 
 


