
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 26.07. 2021  № 305 

  м. Золотоноша  
 

Про затвердження положення  

,,Кропивнянська риболовна ліга”  

та складу суддівської колегії 

 

Розглянувши лист старости с.Кропивна,  с.Маліївка, с.Щербинівка 

Олександра КИПИЧА (14.07.2021 № 2267) про проведення відкритого 

чемпіонату у селі Кропивна ,,Кропивнянська риболовна ліга” з спортивного 

лову риби з берега поплавковим вудилищем (дисципліна ,,Поплавок”), 

керуючись ст. 40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1.Затвердити: 

1.1. Положення про проведення відкритого чемпіонату в селі Кропивна 

,,Кропивнянська риболовна ліга” з спортивного лову риби з берега 

поплавковим вудилищем (дисципліна ,,Поплавок”) згідно з додатком 1. 

1.2. Склад суддівської колегії згідно з додатком 2. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М., службу у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту 

(Засенко Н.І.) та  старосту с.Кропивна, с.Маліївка, с.Щербинівка 

(Кипич О.В.). 

 

 

 

Міський голова      Віталій ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ 

 

 

 

 
 

 

Ніна Засенко 23880         



 

Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

від 26.07. 2021 № 305 

  
 

 

Склад суддівської колегії 
 

Денисенко Олександр Олександрович – голова суддівської колегії, представник         

Золотоніської територіальної громади 

(за згодою); 

Кипич Олександр Вікторович     – організатор, староста с.Кропивна,  

с.Маліївка, с.Щербинівка; 

Товстопят Ігор Миколайович  – секретар суддівської колегії, 

представник Золотоніської 

територіальної громади (за згодою) 
 

Члени суддівської колегії: 

 

Губочкін Микола Петрович      – представник Золотоніської територіальної  

громади (за згодою); 

Джемелинський Віктор Іванович – представник Золотоніської територіальної  

громади (за згодою); 

Бессараб Олександр Олегович   – представник Золотоніської територіальної  

громади (за згодою); 

Папуша Сергій Олександрович  – представник Золотоніської територіальної  

громади (за згодою); 

Товстопят Микола Іванович       – представник Золотоніської територіальної  

громади (за згодою); 

Терентьєв Андрій Сергійович    – представник Золотоніської територіальної  

громади (за згодою). 

 

 
 

 

 

 

Керуючий справами       Оксана ШАКУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

від 26.07. 2021 № 305 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення відкритого чемпіонату в селі Кропивна 

,,Кропивнянська риболовна ліга” 

з спортивного лову риби з берега поплавковим вудилищем 

(дисципліна ,,Поплавок”) 

 

Мета і завдання 
- визначення кращих рибалок;  

- удосконалення майстерності рибалок і техніки володіння сучасним 

спорядженням;  

- пропаганда та популяризація риболовного спорту;  

- досягнення високого рівня культури рибалок.  

 

Термін і місце проведення змагань 

Відкритий чемпіонат села Кропивна з лову риби серед рибалок-любителів 

проводиться 31 липня 2021 року за адресою: с. Кропивна, водойма в центрі 

села. 

 

Керівництво змаганнями 
Загальне керівництво змагань здійснює староста с. Кропивна, громадська 

організація ,,Товариство рибалок - аматорів сіл Кропивна, Маліївка, 

Щербинівка ,,СТАВИ”. Безпосереднє проведення змагань покладається на 

головну суддівську колегію. 

 

Статус та характер змагань 
Змагання є рейтингові.  

Змагання не є комерційними.  

Змагання проходять в особистому заліку по кожній дисципліні.  

 

Учасники змагань 
До участі у змаганнях допускаються особи віком від 14 років з 

відповідним станом здоров'я. Учасникам, присвоюється реєстраційний номер, 

який буде перепусткою на змагання та атрибутом для встановлення особи 

спортсмена.  

Учасники зобов'язані:  

- дотримуватись правил поведінки на водоймі та техніки безпеки;  

- дотримуватись правил змагань і даного положення;  

- дотримання морально-етичних норм поведінки в суспільстві;  

- бути екіпірованим належним чином для безпечної участі в змаганні;  

- беззастережно дотримуватись розпорядження і вказівок суддів;  

- при погіршенні стану здоров'я терміново повідомити головного суддю.  



Учасники змагань несуть повну відповідальність за наслідки, до яких 

може призвести порушення ними правил поведінки на водоймі, правил техніки 

безпеки, спортивного режиму, норм поведінки у громадських місцях.  

 

Програма проведення 

 

31 липня 2021 року:  
5:00 – 5:30      – прибуття та реєстрація учасників;  

5:30 – 5:45      – шикування, урочисте відкриття змагань, інструктаж;  

5:45 – 6:00      – вхід у зони лову, підготовка та налаштування;  

6:00                 – старт;  

11:00               – фініш;  

11:30 – 13:00  – підрахунок результатів та нагородження переможців.  

 

Нагородження 
Переможці та призери змагань нагороджуються кубками, медалями 

районним ФОК „Колос”, грамотами та цінними подарунками за рахунок 

спонсорської допомоги.  

Рибалки, які у своїй дисципліні впіймали найбільшу по вазі рибу 

нагороджуються грамотою.  

 

Фінансування 
         Учасники сплачують одноразовий внесок за участь у змаганні 300,00 грн.  

на рахунок Громадської організації ,,Товариство рибалок - аматорів сіл 

Кропивна, Маліївка, Щербинівка ,,СТАВИ”. Кошти, отримані від змагання,  

будуть направленні на створення аераційної системи на цьому ж ставку, та 

поданий звіт про їх використання Золотоніській міській раді. 

  

 

ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ.  
 
 
 
 

Керуючий справами       Оксана ШАКУРА 



Додаток 1        

       до положення відкритого чемпіонату села Кропивна 

,,Кропивнянська риболовна ліга” 

 
 

Загальне положення дисципліни ,,Поплавок” 

 

Змагання проводяться згідно діючих правил проведення Всеукраїнських 

змагань лову поплавковою вудкою, затверджених наказом Державного 

комітету рибного господарства України від 15.02.1999 № 19 з урахуванням змін 

та доповнень, окремо зазначених в даному положенні.  

Максимальна кількість учасників 100- чол. 

Сектора будуть розміщені в одній зоні. Ширина сектора для учасників 

може бути не однаковою і буде залежати від кількості зареєстрованих 

учасників.  

Учасникам не дозволяється готувати своє обладнання до офіційного 

стартового сигналу. Учасники не можуть отримувати ніякої допомоги під час 

підготовки. Додаткові снасті можуть бути передані спортсмену через суддю до 

сигналу, який дозволяє почати закорм, а насадка та прикормка - тільки до 

початку перевірки суддівською колегією в секторі кількості дозволеної насадки 

та прикормки. Після сигналу забороняється передавати будь-які матеріали 

(наживки, прикормки і обладнання), за винятком зламаних вудилищ, які 

можуть бути замінені через суддю.  

Перед стартовим сигналом учасникам або будь-якій третій особі 

дозволяється підготувати наживку та прикормку за межами сектора.           

Дозволяється використання садків будь-яких розмірів, але забороняється 

використання металевих садків.  

Кожен спортсмен подає для перевірки кількість насадок і прикормки, 

передбачених в його програмі. У разі невиконання вимоги спортсмен отримує 

попередження. Якщо порушення буде скоєно знову під час другого туру або 

протягом наступного змагання, учасник буде дискваліфікований.  

Прикормка повинна бути представлена в відрах. Спортсмени обов'язково 

повинні бути обладнані власними відрами і коробками.  

Змагання проводяться за секторами та підсекторами, в ОДИН ТУР 

тривалістю 5 годин. Судді можуть вирішити скоротити тривалість туру, якщо 

графік змагання не дозволяє продовжувати рибалку протягом 5 запланованих 

годин туру.  

Кожен учасник повинен повністю дотримуватися правил змагання.  

Волосінь обов'язково повинна бути обладнана поплавком. Допускаються 

тільки одинарні гачки.  

Риба вважається спійманою в рамках правил, навіть якщо вона випадково 

зачепилася зовні її рота.  

Якщо риба, спіймана риболовом, зачепилась за волосінь риболова з 

сусіднього сектору, за межами його рибальської зони, риба вважається 



спійманою в рамках правил за умови, що дві волосіні під час виведення 

звільняться до того, як риба буде вилучена з води.  

Якщо два риболови зловлять одночасно рибу і дві волосіні риболовів 

зчепилися одна з одною, дві риби вважаються спійманими в рамках правил за 

умови, що дві волосіні під час виведення звільняться до того, як риба буде 

вилучена з води.  

Якщо дві рибальські волосіні залишаються заплутаними, після вилучення 

риби з води, риба не вважається спійманою в рамках правил і негайно 

повертаються в воду.  

Умисне багріння риби заборонено.  

Використання ехолотів заборонено.  

Під час змагань риболовам забороняється користуватися телефонною 

рацією чи мобільним зв'язком.  

Учасники можуть мати і збирати стільки вудилищ, скільки побажають, 

але їм дозволено ловити рибу тільки одним вудилищем з одним гачком в будь-

якому випадку.  

Учасникам забороняється отримувати зовнішню допомогу.  

Учасники можуть використовувати наданий їм простір на свій розсуд.  

Допускається тільки закорм з руки. Забороняється закорм з 

використанням рогатки, якою можна маніпулювати обома руками або закорм з 

використанням штекера і кормової чашки. Прикормка повинна бути 

підготовлена і викинута в воду без контейнера (пакет, фідерна годівниця і т.д.).  

Кожен учасник повинен засвідчити вищезгадані вагові операції шляхом 

підписання протоколу з вагою риби, яку він зловив. Після закінчення 

зважуювальних операцій і після того, як риба буде повернута в воду і буде 

підписаний протокол, скарги, пов'язані з вагою, не приймаються.  

Учасникам змагань ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ забрати з собою дві рибини на 

власний розсуд, не враховуючи карася, верховодку, окуня та іншу сорну рибу. 

Учасникам змагань ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:  

- повторне порушення правил, що викликало санкцію ,,попередження”;  

- перебування спортсмена у нетверезому стані чи в стані наркотичного 

сп`яніння на заходах, передбачених регламентом змагання;  

- неспортивну поведінку, що проявляється в грубій, зневажливій формі до 

учасників змагання;  

- неявку до місця жеребкування до кінця жеребкування першого туру змагань 

(змагання особистого заліку);  

- відмову усунути причину, що викликала санкцію ,,зауваження” або 

,,попередження”;  

- умисну зміну границь сектора;  

- відмову судді зони у перевірці прикормок, насадок, тваринної складової та 

іншого спорядження що знаходиться у секторі спортсмена під час змагання;  

- використання заборонених правилами або положенням про змагання снастей 

та оснасток;  

- навмисне багріння риби або використання пристроїв автоматичного 

підсікання;  



- за рибу, спійману та випущену в саж після сигналу ,,перервати ловлю”;  

- відмову підписуватись під своїм порушенням у протоколі порушень, за 

рішенням, яке виноситься під час проведення туру суддівською колегією.  

 

Переможець змагань визначається на основі ваги улову, та кількості 

виловлених зачотних риб: 

Загальна кількість балів -  це співвідношення між вагою та кількістю спійманих 

риб: 

Одна риба – один бал і один кілограм це теж бал, приклад: 

Спіймано 10 рибин, загальна вага 29,8 кг – (10+29.8)/2 = 19,9 балів 

 

У разі рівності за вагою, рейтинг повинен бути складений на основі 

найбільшої кількості спійманих риб. Якщо проблема все ще існує, учасники 

повинні бути ранжовані на основі найбільшого номера витягнутого 

сектора.  
Учасники, які не зловили жодної риби, отримають кількість очок, рівне 

загальній кількості учасників.  

 

В залік йде тільки зачотна риба. 



 



Додаток 2        

       до положення відкритого чемпіонату села Кропивна 

,,КРОПИВНЯНСЬКА РИБОЛОВНА ЛІГА” 

 

Картка учасника 

 

П.І.П.________________________________________________________________ 

        

Реєстраційний номер ______________              

 

Дата _____________________________ 

 

Час вага Короп 

Білий 

Амур Товстолоб Карась Линь Інше 

Підпис 

судді 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 
                



Додаток 3        

       до положення відкритого чемпіонату села Кропивна 

,,КРОПИВНЯНСЬКА РИБОЛОВНА ЛІГА” 

 

Зведена таблиця (результати) 

№ П.І.П Учасника 

Реєстраційний 

номер 

Кількість 

риб 

Загальна 

вага Балли 

Місце в 

рейтингу Коментар 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

20               

21               

22               

23               

24               

25               

26               

27               

28               

29               

30               

31               

32               

33               

34               

35               

36               

37               

38               

39               

….               



 


