ЗАТВЕРДЖУЮ
директор
області
Король
19 року

РЕГЛАМЕНТ
проведення Відкритого чемпіонату України з дзюдо серед ветеранів
1. Дата і місце проведення змагань
Відкритий чемпіонат України з дзюдо серед ветеранів (чоловіки, жінки)
проводиться в м. Дніпро 05-06 квітня 2019 року в спортивному комплексі «Олімпія +», вул.
Аржанова, 12-Б.
День приїзду 05 квітня 2019 року.

2. Учасники змагань та умови їх допуску.
До участі у Відкритому чемпіонаті України серед ветеранів допускаються
спортсмени, громадяни України, які мають відповідний медичний допуск для участі у
змаганнях з дзюдо.
Вікові групи:
чоловіки: МІ(1989-1985), М2 (1984-1980), МЗ (1979-1975), М4 (1974-1970), М5 (1969-1965),
М6 (1964-1960), М7 (1959-1955), М8 (1954-),
жінки: Ф1 (1989-1985), Ф2 (1984-1980), ФЗ (1979-1975), Ф4 (1974-1970), Ф5 (1969-).
Вагові категорії:
чоловіки: -60 кг, -66 кг, -73 кг, -81 кг, -90 кг, -100 кг, +100 кг;
жінки: -48 кг, -52 кг, -57 кг, -63 кг, -70 кг, -78 кг, +78 кг.
Спортсмен має знаходитись в своїй віковій групі на
день проведення змагань.
Змагання особисті. Проводяться відповідно до Правил проведення змагань
Міжнародної федерації дзюдо.
Час сутички - 3 хвилини (для учасників вікових груп М7, М8 - 2 хвилини).
Благодійний внесок - 100 грн. з кожного учасника.

3. Програма та умови проведення змагань
05 квітня 2019 року - день приїзду учасників змагань та суддів.
06 квітня 2019 року:
7:30 - 8:30 - неофіційне зважування учасників змагань;
8:30 - 9:30 - офіційне зважування учасників змагань;
9:30 - 10:00 - технічне жеребкування
10:30 - 11:00 —нарада суддівської колегії та представників команд;
11:00 —урочисте відкриття змагань;
11:30- початок змагань, попередні та півфінальні сутички.
Після проведення попередніх сутичок - фінальний блок, нагородження переможців та
закриття змагань.
06 квітня 2019 року - від’їзд учасників змагань.

4. Заявки на участь
Попередні заявки для участі у Відкритому чемпіонаті України серед ветеранів,
завірені печаткою обласної федерації, подаються до Оргкомітету змагань не пізніше ніж за 7
(сім) днів до початку змагань (e-mail: judo_veteran@ua.fm)
Контактна особа:
Прокопець Анатолій Станіславович +38 (067) 637 06 39
Офіційні заявки, завірені підписом та печаткою лікаря та керівника відряджуючих
організацій подаються в двох примірниках перед початком зважування.

