
ЗМАГАННЯ «МЕТАННЯ «ГРАНАТИ» 

заліковий 

Старший суддя змагання Кожух Сергій Михайлович 

моб. (066) 484 85 39 

 

У змаганні беруть участь 6 осіб (із них не менше 1 особи протилежної 

статі).  

Кожний учасник з положення стоячи кидає по 2 «гранати» у ціль – 

контур окопу розміром 10 х 5 м, яка розбивається у глибину на три частини: 

центральну – глибиною 1 м, ближню та дальню – глибиною по 2 м кожна.  
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контрольна лінія 

 

Відстань до ближнього краю центральної частини окопу – 25 метрів. 

Перша граната пробна, друга залікова. Зараховується тільки результат 

влучання другої гранати. Використовуються макети ручної осколкової 

гранати Ф-1 вагою 600 грам.  

Кидки здійснюються від контрольної лінії за командою старшого судді: 

«Гранатою – вогонь!». Влученням вважається перше зіткнення «гранати» із 

поверхнею землі в межах контуру окопу (не «рикошет»). 

Оцінюється кількість влучень у ціль та відповідна сума набраних балів: 

- «відмінно» (5 балів) – влучання залікової гранати у центральну 

частину цілі. Крім того суддя здійснює вимірювання від місця першого 

торкання «гранати» із поверхнею землі до позначеного кілочком центру 

окопу й фіксує отриману у сантиметрах відстань в робочому протоколі. Цей 



результат враховується при рівності балів отриманих декількома командами. 

Попадання «гранати» в центральну зону або попадання в лінію, що обмежує 

контури зони вважається влученням і оцінюється у 5 балів; 

- «добре» (4 бали) – влучання у дальню частину цілі;  

- «задовільно» (3 бали) – влучання у ближню частину цілі; 

- решта влучень – 0 балів.  

 

Спроба вважається невдалою та не зараховується, якщо учасник: 

- у момент кидка або після нього торкнеться ґрунту за контрольною 

лінією; 

- наступить на контрольну лінію. 

Якщо учасник випустить «гранату» під час розмаху для кидка і та 

впаде перед контрольною лінією, йому надається можливість зробити другу 

спробу. 

Переможець змагання визначається за найбільшою сумою балів, 

набраних командою, з урахуванням точності кидків: за рівної суми балів і 

однакової кількості п’ятибальних влучань, вище місце посідає команда з 

меншою сумою відстаней від місця контакту «гранати» з поверхнею до 

середини центральної зони. 

 

 

 

 

 

 

 

 


