
РЕГЛАМЕНТ

Всеукраїнського турніру з дзюдо «Патріот», присвяченого до 
Дня захисника України, серед юнаків 2002-2003 рр.н.

1. Мета і завдання

• патріотичне виховання юного покоління;
• популяризація дзюдо серед юнаків;
• підвищення майстерності молодих спортсменів.

2. Строки та місце проведення змагань

Змагання проводяться 19-20 жовтня 2018 року за адресою: 
м. Дніпро, вул. Аржанова, 12-Б, спорткомплекс «Олімпія +».

День приїзду команд -  19 жовтня 2018 року.

3. Учасники змагань

До змагань допускаються юнаки 2002-2003 рр.н, які мають 
відповідну фізичну та технічну підготовку та кваліфікацію не нижче 5 
КЮ. Спортсмени 2004 р.н. допускаються за спеціальним дозволом 
лікаря.

Вагові категорії:
- 46 кг; - 50 кг; - 55 кг; - 60 кг; - 66 кг; - 73 кг; 81 кг; - 90 кг; +90 кг.

4. Умови та порядок проведення змагань

- змагання є особистими; ,
- сутички проводяться на трьох татамі;
- наявність кімоно білого та синього кольору обов’язкова;
- дозволено виконання всіх технік, передбачених правилами змагань;
- благодійний внесок -  100 грн.



5. Програма змагань

19.10.2018. - п’ятниця, спорткомплекс «Олімпія +»:
1000-1700 — приїзд команд, робота мандатної комісії;
1700- l7 J° -  нарада представників команд, тренерів та суддів;
18°М 900 -  зважування учасників всіх вагових категорій.

20.10.2018. -  субота, спорткомплекс «Олімпія +»:
800-900 -  дозважування учасників всіх вагових категорій;
900- 1000 -  жеребкування;
1100- I I 30 — урочисте відкриття змагань;
1 l j0-15j(i - початок змагань, попередні сутички;
1600 - фінальний блок змагань;
1700 - церемонія нагородження переможців та призерів, закриття 
змагань.

6, Керівництво проведенням змагань

Загальне керівництво підготовкою і проведенням змагань здійснює 
організаційний комітет, затверджений Федерацією дзюдо 
Дніпропетровської області. Безпосереднє проведення змагань 
покладається на суддівську колегію.

7. Фінансування

Видатки, пов’язані з організацією та проведенням турніру, за 
рахунок Федерації дзюдо Дніпропетровської області. Видатки, пов’язані 
з відрядженням учасників, покладаються на організації, що відряджають.

8. Безпека та підготовка місця змагань

Відповідно до положення про порядок підготовки спортивних 
споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових 
спортивних та культурно-видовищних заходів, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025, 
підготовка та належний технічний стан спортивних споруд покладається 
на їх власників.

7. Заявки та розміщення

Попередні заявки подаються в наданій формі в форматі XL до 15 
жовтня на e-mail: ostroyx9090@ukr.net.

Поіменні заявки, затверджені лікарем та організацією, що
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відряджає, надаються до мандатної комісії перед початком зважування. 
Документи, що засвідчують особистість учасника змагань, надаються під 
час зважування.

Спортивні організації, що не надіслали попередні заявки, до 
змагань не допускаються.

Відповідальність за медичне страхування учасників змагань несуть 
організації, що відряджають. Учасники, що не застраховані, до 
змагань не допускаються.

Контактні телефони:
Директор федерації дзюдо Дніпропетровської! області - Король Г. С., 
тел. 067-561-84-42;
головний секретар - Остроух О.В., тел. 098-827-06-47.

Форма заявки

вагова № П.І. рік розряд Дан, спортивне колектив місто П.І.Б. дата Підпис
категорія з/п спортсмена народження КЮ товариство гренера медогляду лікаря

Розміщення:
Готель «Дніпропетровськ», бронювання: тел. +38-056-377-95-77, 

+38-067-566-85-12.
Для отримання знижки на розміщення при зверненні зазначити: 

«Турнір з дзюдо».

9. Нагородження

Спортсмени, які посіли 1 місце на змаганнях у своїх вагових 
категоріях, нагороджуються кубками, медалями та дипломами, 
спортсмени, які посіли 2-3 місця у своїх вагових категоріях, 
нагороджуються медалями та дипломами.

Даний регламент є офіційним викликом  на змагання.


