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Регламент 

проведення VIІ літніх Всеукраїнських ігор 

ветеранів спорту пам’яті М. М. Баки з дзюдо 

                                                    

1. Цілі  та  завдання 

 

VII літні Всеукраїнські ігри ветеранів спорту пам’яті М.М. Баки з дзюдо 

проводяться з метою: 

збереження та примноження спортивної слави  України;                                       

популяризації здорового способу життя та творчого спортивного 

довголіття серед населення України;  

залучення осіб середнього та старшого віку, спортсменів різних вікових 

груп, аматорів спорту до активних занять масовим спортом та участі у 

змаганнях зі спорту ветеранів; 

активізації фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності серед 

ветеранів фізичної культури і спорту та населення в регіонах України. 

 

2. Строки та місце проведення змагань 

 

VII літні Всеукраїнські ігри  ветеранів спорту пам’яті М.М. Баки  

з дзюдо (далі – Ігри) проводяться з 18 по 20 листопада 2017 року  

у м. Покровськ Донецької області на базі спортивного комплексу «Металург» 

за адресою: вул. Степана Бовкуна, 9/1. 

 

3. Організація та керівництво проведенням змагань 

 

Керівництво проведенням змагань здійснюється Міністерством молоді 

та спорту України (далі – Мінмолодьспорт), Асоціацією ветеранів спорту 

України (далі - АВСУ)  та Федерацією дзюдо України (далі - ФДУ). 

Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення Ігор 

покладається на управління молоді і спорту Донецької обласної державної 

адміністрації та головну суддівську колегію (далі - ГСК), яка рекомендована 

ФДУ і склад, якої затверджується Мінмолодьспортом. 
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4. Учасники заходу 

 

До участі у Іграх допускаються команди, сформовані з ветеранів спорту 

АР Крим, областей та мм. Києва i Севастополя, які є громадянами України, 

мають реєстрацію та проживають  на даних територіях, допущені до змагань 

за станом здоров'я лікарем та за умови обов’язкової наявності страхового 

медичного полісу, дійсного на термін проведення змагань. 

Вікові групи: 

чоловіки: М1 30-34 (1987-1983), М2 35-39 (1982-1978), МЗ 40-44 (1977-

1973), М4 45-49 (1972-1968), М5 50-54 (1967-1963), М6 55-59 (1962-1958), М7  

60-64 (1957-1953), М8 65 і старші (1952-) 

жінки: Ф1 30-34 (1987-1983), Ф2 35-39 (1982-1978), ФЗ 40-44 (1977-

1973), Ф4 45-49 (1972-1968), Ф5 50 і старші (1967-). 

Вагові категорії: 

чоловіки: -60кг, -66 кг, -73 кг, -81 кг, -90 кг, -100 кг, +100 кг; 

жінки: -48кг, -52 кг, -57 кг, -63 кг, -70 кг, -78 кг, +78 кг. 

Спортсмен має знаходитись в своїй віковій групі на день проведення 

змагань. Час сутички – 3 хвилини (для учасників вікових груп М7, М8 – 2 

хвилини). 

Склад команди: необмежена кількість спортсменів. 

Форма одягу учасників змагань відповідно до офіційних правил  змагань 

з дзюдо. 

        

5. Характер заходу 

 

Змагання особисто-командні, проводяться за діючими правилами 

змагань з дзюдо, відповідно до Положення проведення VII літніх 

Всеукраїнських ігор ветеранів спорту пам'яті М. М. Баки та цього Регламенту. 

 

6. Програма проведення змагань 

 

Ігри – м. Покровськ Донецької області, 18-20 листопада 2017 року. 

Програма змагань: 

18 листопада  

08.00-11.00 – приїзд учасників змагань; 

11.00-14.00 – попереднє зважування; 

14.00-16.00 – робота мандатної комісії; 

19 листопада  

07:30 – 8:30 – неофіційне зважування учасників змагань; 

08:30 – 9:30 – офіційне зважування учасників змагань; 

09:30 – 10:00 – технічне жеребкування; 

10:00 – 11:30 – нарада суддівської колегії та представників команд; 

11:30-12.00 – урочисте відкриття змагань; 

12:00-18.00 – початок змагань, попередні, півфінальні та фінальні сутички; 
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18.00-18.30 – нагородження  переможців і призерів Ігор та урочисте закриття 

змагань. 

20 листопада  

09.00 – від’їзд учасників змагань. 

 

 

7. Безпека та підготовка місць проведення змагань 

 

Підготовка місць проведення змагань здійснюється відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 "Про 

порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць 

для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів". 

                                       

 

8. Умови визначення переможців та призерів Ігор 

 

Переможці та призери в особистому заліку визначаються відповідно до 

діючих правил змагань з дзюдо та нагороджуються медалями 

Мінмолодьспорту і дипломами АВСУ. 

Командний залік визначається відповідно до олімпійського підрахунку 

суми очок за найбільшу кількість 1,2,3 місць у кожній віковій групі та ваговій 

категорії. 

Команди, які посіли 1-3 місця в кожній територіальній групі 

нагороджуються дипломами АВСУ.    

Кубком та дипломом АВСУ нагороджується у номінації «За волю до 

перемоги». 

 

 

9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників 

 

Витрати на проведення Ігор (харчування, проїзд в обох напрямках, 

проживання, добові у дорозі суддям, нагородження переможців медалями) 

частково здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, 

передбачених Мінмолодьспорту відповідно до Єдиного календарного плану 

фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2017 рік згідно з 

затвердженим кошторисом змагань, частково за рахунок коштів залучених 

АВСУ, частково за рахунок коштів, залучених ФДУ, а також інших 

позабюджетних коштів, використання яких не порушує чинного законодавства 

України. 

Витрати на участь учасників змагань (страхування від нещасних 
випадків, харчування, проживання, проїзд в обох напрямках, добові у дорозі) 
здійснюються за власні кошти учасників, за рахунок організацій, що 
відряджають, відповідно до регіональних Єдиних календарних планів 
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2017 рік, згідно із 
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затвердженими кошторисами та іншими позабюджетними коштами, 
використання яких не суперечить чинному законодавству України. 

 
10. Строки та порядок подання заявок на участь у VII  літніх  

Всеукраїнських іграх ветеранів спорту пам’яті М. М. Баки з дзюдо 

 

Попередні заявки на участь у Іграх формуються структурними 

підрозділами з питань фізичної культури і спорту АР Крим, областей,  

мм. Києва та Севастополя і подаються до ФДУ до 16.11.2017 року, e-mail: 

judoukr@ukr.net 

Іменні заявки, завірені печаткою та підписом керівництва структурних 

підрозділів з питань фізичної культури і спорту місцевих органів виконавчої 

влади та лікарем, надаються до ГСК уповноваженим представником команди 

регіону в день змагань. 

Мандатній комісії змагань забороняється приймати іменні заявки, що не 

відповідають вимогам, встановленим Положенням проведення VII літніх 

Всеукраїнських ігор ветеранів спорту пам'яті М. М. Баки. 

Області, які своєчасно не надали іменні заявки, до участі в Іграх не 

допускаються. 

Відповідальність за своєчасне надання попередніх та іменних заявок від 

областей на участь у Іграх покладається на структурні підрозділи з питань 

фізичної культури і спорту АР Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, а 

контроль за виконанням цих вимог – на ГСК змагань. 

 

 

11. Інші умови, які забезпечують якісне проведення заходу 

 

Для підрахунку загального командного заліку змагань команди областей 

України розподілені на три групи:  

 

Перша група:  

1. АР Крим 

2. Дніпропетровська 

3. Донецька 

4. Запорізька  

5. Київська  

6. Луганська  

7. Львівська 

8. Одеська  

9. Харківська  

10.  м. Київ 

Друга група: 

1. Вінницька 

2. Івано-

Франківська 

3. Миколаївська 

4. Полтавська 

5. Херсонська 

6. Черкаська  

7. Чернігівська 

 

Третя група: 

1. Волинська  

2. Житомирська  

3. Закарпатська  

4. Кіровоградська  

5. Рівненська  

6. Сумська  

7. Тернопільська  

8. Хмельницька 

9. Чернівецька 

10. м. Севастополь 
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Можливе додаткове включення до остаточного варіанту заявки до або 

під час мандатної комісії окремих учасників змагань відповідної області з 

обов’язковим наданням медичного дозволу для участі у змаганнях. 

Додаткова інформація за телефоном +38 (06239) 2-04-70 – Поліщук 

Віктор Іванович, голова Комітету по фізичні культурі та спорту Покровської 

міської ради, +38 (050) 471-33-84 – Суліма Віталій Володимирович. 

До медичного забезпечення змагань залучаються кваліфіковані медичні 

працівники. Присутність лікаря на змаганнях обов’язкова. 

Лікар входить до складу ГСК на правах заступника головного судді. Усі 

його рішення в межах компетентності обов’язкові для учасників, суддів, 

організаторів змагань. 

Головний суддя змагань після закінчення змагань у п’ятиденний термін 

подає до Мінмолодьспорту звіт головного судді, протоколи змагань та 

оригінали іменних заявок на участь у змаганнях, до АВСУ – копiю звiту 

головного суддi. 

 

Цей регламент є офіційним викликом на змагання. 

 

 

Начальник відділу фізичного виховання 

різних верств населення  

департаменту фізичної культури  

та неолімпійських видів спорту      О. П. Карась  

 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

Виконавчий директор  

Федерації дзюдо України 

 

____________ В.О. Роженко 

__________________2017 р. 

ПОГОДЖЕНО 

Президент Асоціації  

ветеранів спорту України  

 

_________ В. В. Ткаченко 

_________________2017 р. 

 


