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Протокол охорони здоров’я для учасників чемпіонату України з боротьби 

вільної  серед чоловіків. 
 м. Харків, 19.01.2021-21.01.2021 

 
 

Змагання проводяться без глядачів. Усі без виключення учасники змагань 
(спортсмени, тренери, судді, офіційні особи, технічний та  обслуговуючий 
персонал) повинні пройти  тестування  на відсутність захворювання на COVID-
19 (п.1.4) та іменну акредитаційну картку учасника. 
 
 

1. Зобов'язання керівництва (відповідальних осіб) регіональних команд 
 

1. Обов’язкова наявність офіційної заявки списку учасників з оригінальним підписом та 
печаткою лікаря та уповноваженого закладу охорони здоров’я.  Документи слід подавати відразу 
після прибуття до місця акредитації до секретаріату до 15:00 години 19 січня 2021 року.  

Офіційні особи, які братимуть участь у чемпіонаті, але не включені до офіційної заявки, 
мають бути уповноваженими на це обласною федерацією, або відокремленим підрозділом та 
надати до секретаріату відповідний лист від вищеназваних організацій, завірений підписом 
керівника та мокрою печаткою організації. 

2. Усі члени кожної команди, а також учасники, що прибувають окремо з метою участі у 
змаганнях, обов’язково проходять експрес-тестування на відсутність коронавірусного 
захворювання, яке буде організоване 19 січня з 09:00 до 15:00 год.  у місці  акредитації.  

3. Усі судді змагань повинні пройти експрес-тестування на COVID-19 до 15:00 19 січня 2021 
року. 

4. Усі учасники несуть відповідальність за приховування наступних даних:  
- були у свідомому контакті з позитивним носієм COVID-19 протягом останніх 14 днів та мали такі 
симптоми: 
- підвищена температура; 
- біль у горлі;  
- сухий кашель; 
- задишка; 
- біль у м’язах та суглобах; 
- втрата нюху та смаку. 
 5. Не надання до секретаріату негативного результату тесту на COVID-19 – є основною 
підставою для відмови у поселенні у готелі та прямою забороною на присутність у тренувальній 
та змагальній зоні. 

 
 
 
 



2. Медичний огляд учасників перед зважуванням 
 

Медичний огляд учасників перед зважуванням проводять визначені лікарі.  
Температуру тіла вимірюють рано вранці при вході на місце змагань (перед тренуванням / 

розминкою / зважуванням).  
Учасник, у якого температура вище 37,5 градусів, виключається із змагань. 
Особи, які отримають позитивний результат на COVID-19 відсторонюються від участі в 

змаганнях, про що секретаріатом змагань видається довідка АСБУ відповідної форми (Додаток 
1.) 

 

 
 

4. Гігієна борцівських килимів 
 

Усі учасники змагань повинні пройти дезінфекційне оброблення перед тим, як увійти на 
борцівський килим, а також дезінфекцію рук. Очищення та миття килима дезінфікуючими засобами 
проводиться безпосередньо перед початком змагань, а також щогодини, протягом змагань. Для 
дезінфекції килима використовуватимуться гігієнічні засоби, які не подразнюють шкіру або слизові 
оболонки. 

Якщо на килимі проводяться урочисті церемонії відкриття змагань або вручення медалей, 
необхідно захистити його відповідними чохлами (покриттям), які знімаються після закінчення 
змагань і килим знову дезінфікується. 

 
5. Суддівство 

 
Судді повинні дотримуватися всіх профілактичних медичних заходів, як і інші учасники 

змагань. 
Судді не повинні торкатися до спортсменів, між арбітрами та борцями немає рукостискання. 

Спортсмен кланяється арбітру замість привітання. Переможець оголошується підняттям руки. 
 Голова суддівської бригади запрошує експертів для консультацій лише за необхідності. 
Необхідно передбачити фізичну відстань між суддею та хронометристом. Необхідно 

продезінфікувати руки відповідними засобами. Місця контактного управління табло необхідно 
дезінфікувати після кожного використання. 

Додаткові запобіжні заходи можуть бути застосовані Організатором у процесі змагань і 
будуть окремо озвучені. 

6. Поведінка учасників під час змагань. 
 

Необхідно дотримуватися основних профілактичних медичних заходів, таких як фізична 
відстань, обов’язкове носіння чистих захисних масок та дезінфекція рук. Контакт між учасниками 
змагань повинен бути зведений до мінімуму, за винятком випадків, коли це необхідно в програмі 
змагань. 

 З іншими учасниками змагань рекомендується максимально зменшити контакти та 
дотримуватися профілактичних медичних заходів.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
         Додаток 1. 

до Протоколу охорони здоров’я для учасників чемпіонату 
України з боротьби вільної  серед дорослих, м. Харків, 
19.01.2021-21.01.2021. Затверджено АСБУ 11.01.2021 

 
 

Кутовий штамп 
Асоціації спортивної боротьби України  

 
 
 

ДОВІДКА 
 
Видана___________________________________________________________ 
                            (спортсмен, тренер, суддя, офіційна особа, прізвище, ім’я, по-батькові) 
______________________________________________________________________________________________________ 
                                    (область, ФСТ, тощо) 

в тому, що внаслідок експрес-тестування тестом________________________ 
                                                                                                                                              (назва тесту (маркування) 

«_____» ___________________2021 р., отримав позитивний результат на 
наявність коронавірусного захворювання SarsCOV-2 (COVID-19) та був 
відсторонений від подальшої участі у змаганнях з правом відшкодування 
витрат по участі (проїзд, харчування, проживання, ліцензійний внесок). 
 
 
Представник Асоціації 
спортивної боротьби України 
(посада, прізвище, ініціали, підпис, печатка)  

 
 
 
 
 


