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1. Мета i завдання

популяризацiя та пропаганда дзюдо в .щнiпропетровськiй областi;
полiпшення навчально-спортивнот роботи у фiзкультурних
органiзацiях, клубах, спортивних школах, секцiях;

. обмiн досвiдом та iнформацiею Milk тренерами та фахiвцями дзюдо;

. пiдвищення якостi суддiвства та рiвня суддiвського корпусу
Щнiпропетровськоi областi ;

пiдвищення майстерностi спортсменiв Bcix вiкових груп;
виявлення найсильнiших спортсменiв - кандидатiв до збiрних
команд Щнiпропетровськоi областi.

2. Строки та мiсця проведення змагань

чемпiонат .щнiпропетровськоi областi серед юнакiв та дiвчат до 18
poKiB (2006-2008 рр.н.) 28-29 сiчня 2023 р., м. !нiпро.
Чемпiонат flнiпропетровськоi областi серед юнiорiв та юнiорок до 2!
року (200З-2008 рр.н.), 1 1-12 ;lютого 2023 р.о м. [нiпро.
Кубок Щнiпропетровськоi областi серед чоловiкiв i iKiHoK, 08-09 квiтня
2023 р., м. !нiпро.
чемпiонат ,Цнiпропетровськоi областi серед юнакiв та дiвчат до 16
poKiB (2008-2009 рр.н.), 0б-07 травня 2023 р., м. l(нiпро.
Чемпiонат Щнiпропетровськоi областi серед чоловiкiв та жiнок, 02-03
вересня 2023 р.о м. !нiпро.
чемпiонат Щнiпропетровськоi областi серед юнакiв та дiвчат до 17
poKiB (2007-2009 рр.н.),24-25 вересня 2023 р., м. Щнiпро"
Чемпiонат Щнiпропетровськоi областi серед молодi до 23 року (2001-
2008 рр.н.), 30 вересня - 01 жовтня 2023 р., м. l[нiпро.

Змагання проводяться за адресою:
м. Щнiпро, пр. Слобожанський, 36-Д, КПНЗ (СДЮСШОР М 6> /]МР;

3. Керiвництво проведенtIям змагань

Загальне керiвництво пiдготовкою i проведенням змагань здiйснюе
Федерацiя дзюдо Щнiпропетровськоi областi. Безпосередне проведення
змагань покладаеться на суддiвську колегiю.

Перед кожними змаганнями представники Федерацii дзюдо
.Щнiпропетровськоi областi проводять перевiрrсу мiсць проведення
ЗМаГанЬ Щодо iх придатностi та вiдповiдностi вимогам проведення
чемпiонатiв rЩнiпропетровськоi областi.

З Метою забезпечення безпеки глядачiв i учасникiв змагань
СПОРТиВнi заходи дозвоЛяеться проводити тiльки на спорудах, прийнятих
ДО еКСПЛУатацii Державними комiсiями i за наявностi aKTiB технiчного
обстеження придатностi сfiортивноi споруди для проведення заходу.
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4. Учасники змагань

Bci Чемпiонати та Кубок .ЩнiпропетровськоТ областi е вiдкритими
змаганнями. Що участi у змаганнях 202З року допускаються - члени
Федерацii дзюдо Щнiпропетровськоi областi, представники iнших
областей та краiн, згiдно iз завiреними заявками. Bci чемпiонати та
Кубок ЩнiпропетровськоТ областi е особистими змаганнями.

Щопуск спортсменiв вiд мiських органiзацiй проводиться за умови
допуску вiдповiдноi мiськоi федерацii, пiсля пiдтвердження нею свого
членства у ФДДО. Кожна MicbKa фiзкупьтурна органiзацiя може бути
представлена лише однiею мiською федерацiею, яка мае повноваження
представляти ii на офiцiйних змаганнях.

Чемпiонат Щнiпропетровськоi областi
серед юнакiв та дiвчат до 18 poKiB

Що участi у чемпiонатi серед юнакiв та дiвчат до 18 poKiB
допускаються юнаки та дiвчата 2006-2008 рр.н., якi мають спортивну
квалiфiкацiю не нижче другого юнацького розряду, IV кю (помаранчевий
пояс), члени ФДДО представники мiських фiзкультурних органiзацiй,
мiських федерацiй, фiзкультурно-спортивних товариств та вiдомств,
спортивних клубiв.

Змагання проводяться з метою визначення чемпiонiв та призерiв
.Щнiпропетровськоi областi даноi BiKoBoT групи у наступних вагових
категорiях:
юнаки: -4б кг, -50 кг, -55 кг, -б0 кг, -бб кг, -73 кг, -81 кг, -90 кг, + 90 кг;
дiвчата: - 40 кг, - 44 кr,- 48 кг, - 52 кг, - 57 кг, - 63 кг, - 70 кг, + 70 кг.

Чемпiонат Щнiпропетровськоi областi
серед юнiорiв та юнiорок до 21 року

.Що участi у чемпiонатi Щнiпропетровськоi областi серед юнiорiв
та юнiорок до 21 року допускаються спортсмени та спортсменки 2003-
2008 рр.н., якi мають вiдповiдну спортивну квалiфiкацiю та технiчну
пiдготовку.

Змагання проводяться з метою визначення чемпiонiв та призерiв
.Щнiпропетровськоi областi даноi вiковоi групи у наступних вагових
категорiях:
юнiори: -55 кг, -б0 кг, -66 кг, -7З кг, -81 кг, -90 кг, -100 кг, + 100 кг;
юнiорки -44 кг; -48 кг, -52 кг, - 57 кг, -63 кг, -70 кг, -78 кг, * 78 кг.
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Кубок Щнiпропетровськоi областi
з дзюдо серед чоловiкiв та жiнок

що участi у Itубку flнiпропетровськоi областi допускаються
спортсмени, якi мають вiдповiдну спортивну квалiфiкацiю та технiчну
пiдготовку" Наймолодший BiK спортсменiв обмежено 2008 роком
народження включно.

Змагання проводяться

ЩнiпропетровськоТ областi з

чоловiки: -60 кг, -66 кг, ,7З

жiнки: -48 кг, -52 кг, -57 кг, -63

для визначення володарiв Кубку
дзюдо у настуfiних вагових категорiях:
KI', -81 кг, -90 кг, -100 кго + 100 кг;
кг, -70 кг, -78 кг, *78 кг"

Чемпiонат .Щнiпропетровськоi областi
з дзюдо серед юнакiв та дiвчат до 16 poKiB

.Що участi у чемпiонатi .Щнiпропетровськоi областi з дзюдо серед

юнакiв та дiвчат до 1б poKiB допускаються юнаки та дiвчата 2008 та 2009
pokiB народження, якi мають спортивну квалiфiкацiю не нижче другого
юнацького розряду, IV кю (помаранчевий пояс), члени ФДДО
представники мiських фiзкультурних органiзацiй, мiських федерацiй,

фlзкультурно-спортивних товариств та вiдомств, спортивних клубiв.

Змагання серед юнакiв та дiвчат до 1б poKiB проводяться у
наступних вагових категорiях:
юнаки: -42кt,-4бкг, - 50кг,- 55 кг,- 60кг, - 66кг, - 73 кг,

- 81 кг, +81 кг;
дiвчата: - 36 кго - 40 кг, - 44 кг, - 48 кг, - 52 кг, - 57 кг, - 63 кг, * 63 кг.

Тривалiсть сутички З ХВ.о додатковий час до оцiнки, без

обмеження часу.

Чемпiонат.Щнiпропетровськоi областi
з дзюдо серед чоловiкiв та жiнок

.що участi в чемпiонатi Щнiпропетровськоi областi серед чоловiкiв
та жiнок допускаються спортсмени, якi мають вiдповiдну спортивну
квалiфiкацiю та tехнiчну пiдготовку. Наймолодший BiK спортсменiв
обмежено 2008 роком народження включно.

змагання проводяться з метою визначення чемпiонiв

,щнiпропетровськоi областi серед чоловiкiв та жiнок, а також формування
збiрноi команди областi з дзюдо на 2024 piK та визначення кандидатiв до
збiрноi команди Украiни, у таких вагових категорiях:
чоловiки: _60 кгч -66 кг, -73 кг, -81 кг, -90 кг, -100 кг, + 100 кг;

хtiнtси: -48 кг, -52 кг, -57 кг, -б3 кго -70 кг, -78 tсго * 78 кг.



Чемпiонат ЩнiпропетровськоI областi
з дзюдо серед юнакiв та дiвчат до 17 poKiB

.Що чемпiонату .Щнiпропетровськоi областi серед юнакiв та дiвчат
допускаються спортсмени 2007-2008 рр.н., якi мають спортивну
квалiфiкацiю не нижче другого юнацького розряду, IV кю (помаранчевий
пояс), члени ФДДО представники мiських фiзкультурних органiзацiй,
мiських федерацiй, фiзкультурно-спортивних товариств та вiдомств,
спортивних клубiв, 2009 р.н. допускаються за дозволом лiкаря.

Змагання проводяться з метою визначення чемпiонiв та призерiв

Щнiпропетровськоi областi даноi BiKoBoi групи, як найближчого резерву
до збiрноi областi серед юнакiв та дiвчат до 18 poKiB у вагових
категорiях:
юнаки: _4б кг, _50 кг, -55 кг, _60 кг, _6б кг, _73 кг, _81 кг, -90 кг, *90 кг;

дiвчата: -40 кг, -44 кг, -48 кг, -52 кг, -57 кг, -63 кг, -70 кг, +70 кг.
Мiнiмальна вага у юнакiв вtд 44 кг, у дiвчат - вiд 34 кг.

Чемпiонат Щнiпропетровськоi областi
з дзюдо серед молодi цо 23 poKiB

Що участi у чемпiонатi ,ЩнiпропетровськоТ областi серед молодi до
23 poKiB допускаються спортсмени 2001-2008 рр.н., якi мають вiдповiдну
сгIортивну квалiфiкацiю та технiчну пiдготовку.

Змагання проводяться з метою визначення чемпiонiв даноI BiKoBoi
групи, а також кандидатiв до збiрноi команди областi для участi у
чемпiонатi Украiни серед молодi до 23 poKiB у таких вагових категорiях:
чоловiки: -55 кг, -60 кг, -6б кг, -73 кг, -81 кг, -90 кг, -100 кг, + 100 кг;
жiнки: -44 кг, -48 кг, -52 кг, -57 кг, -63 кг, -70 кг, -78 кг, + 78 кг.

5. Умови проведення змагань

Bci змагання, що включенi до "Положення", проводяться
вiдповiдно до мiжнародних правил, за олiмпiйською системою З

подвiйними втiшними посдинками вiд пiвфiналiстiв, при наявнiотi 3-5

учасникiв у ваговiй категорii за круговою системою, 6-7 - змiшаною.
Наявнiсть бiлого KiMoHo обов'язково, KiMoHo синього кольору МоЖе

одягати учасник, визваний другим.
Кожна фiзкультурна органiзацiя заявляс суддю, який пройшов

екзаменацiйне випробування в колегii суддiв ФДДО та мае навички
суддiвства на змаганнях не нижче мiського рiвня.
Представники команд несуть безпосередню вiдповiдальнiсть за
поведiнку спортсменiв, TpeHepiB та вболiвальникiв, що представляють
спортивну органiзацiю.
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б. Безпека та пiдготовка мiсця проведення заходу

Порядок пiдготовки спортивних споруд та дотримання безпеки

глядачiв пiд час проведення змагань проводиться вiдповiдно доучасникiв та
постанови Кабiнету MiHicTpiB Уrсраiни вiд 18 грудня 1998 р. М 2025 <Про

порядок пiдготовки спортивних споруд та iнших спецiально вiДвеДених мiСЦЬ

дJIя проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходiв>,

постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 09 грудня 2020 р. J,(b |2Зб <Про

встановлення карантину та запровадження обмеrкув€tльних протиепiдемiчних
заходiв з метою запобiгання поширенню на територii УкраiнИ ГОстрОi

респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненоi KopoHaBipycoм SARS-CoY -2>>

та постанови Головного державного санiтарного лiкаря Украiни вiд 19

листопада2О2о р. JФ 58 <Про затвердження протиепiдемiчних заходiв пiд час

проведення спортивних змагань на перiод карантину у зв'язку з поширенням

KopoHaBipycHoi хвороби (COVID- 1 9)).
З метою забезпечення безпеки глядачiв та учасникiв спортивне змагання

проводиться тiльки на спортивних спорулах, прийнятих до експлуатацii

державними комiсiями, i за наявностi akTiB технiчного обстеження

придатностi спортивноi споруди для проведення заходу.
Вiдповiдальнiсть за дотримання учасниками вiдповiдних санiтаРнИХ Та

протиепiдемiчних заходiв покJIалаеться на гоJIовного суддю.
Вiдповiдальнiсть за технiчну пiдготовленiсть мiсць змаганЬ та безпеКУ iх

проведення покладаетъся на головного суддю змагань, офiцiЙнИХ

представникiв спортивноi споруди, органiзаторiв, представникiв коМанД Та

особистих TpeHepiB.
Вiдповiдальнiсть за фiзичний стан та здоров'я спортсменiв НесУТЬ

особистi тренери. За технiчну пiдготовленiсть спортсменiв та вiдповiднiсть
спортивному розряду вiдповiдае представник команди, осОбИСТИй ТРеНеР

спортсмена та керiвник органiзацii, який пiдписус заявки та вiдряджае

спортсменiв на змагання
Керiвники спортивних споруд, на територii яких вiдбуваютЬся ЗМагання,

вiдповiдають за забезпечення громаДським порядком.
Пiд час органiзацiI та проведення змагань головниЙ сулля забезпечУе

учасникiв заходу iнформацiеiо про найблихtче укриття, до якого необхiдно

слiдувати пiд час повiтряноi тривоги. У разi оголошеttня повiтряноi ТриВоГИ В

регiонi, в якому проводиться спортивний захiдо вiдповiдальний за безПеКУ

проведення заходу приймае рiшення щодо евакуацii Bcix учасникiв в укриття
або Спорудул яка може використовуватися як укриття та знаходиться на

вiдстанi не бiльше нiж 500 м вiд спортивноi споруди, де проводиться захiд.

Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стало
причиною виникнення надзвичайних обставин пiд час пРОВеДеННЯ

змагань, тягне за собою вiдповiдальнiсть передбачену законодавством
Украiни.



7. Умови прийому

Витрати з органiзацii i проведення чемпiонатiв Щнiпропетровськоi
областi та Кубку ,Щнiпропетровськоi областi несе Управлiння молоДi i
спорту Щнiпропетровськоi облдержадмiнiстрацii cyMicHo з Федерацiею

дзюдо ,Щнiпропетровськоi областi в межах обсягу видаткiв, передбаЧенИХ
на зазначенi цiлi Сдиним календарним планом фiзкупьтурно-озДороВЧИХ
та спортивних заходiв на 2023 piK.

Витрати з вiдрядження учасникiв змагань та TpeHepiB (проiзд та

добовi в дорозi) несуть органiзацii, що вiдряджають.

Попереднi заявки

8. Заявки

для участi у чемпiонатах i Кубку
,Щнiпропетровськоi областi подаються e-mail: ostroyx909O@ukr.net Не

пiзнiше нiж за 3 (три) днi до початка змагань.
Спортивнi органiзацii, що не надiслали попереднi заявки, до

змагань не допускаються.
.Щля Bcix офiцiйних змагань вiд спортивноi органiзацii подаеться

iMeHHa заявка, завiрена лiкарем, печатками лiкарсько-фiзкулЬТУРНОГО
диспансеру та фiзкультурно-спортивного пiдроздiлу.,Щокументи ycix
учасникiв подаються до мандатноi KoMiciT змагань у ДеНь ПРИiЗДУ.

Наявнiсть картки кю або сертифiкату дан с обов'язковою.
КсерокопiТ документiв, якi не завiренi нотарiально, мандатноЮ

комiсiею не розглядаються.
Вiдповiдальнiсть за медичне страхування учасникiв Bcix змаганЬ, ЩО

включенi до 'оположення" несуть органiзацii, що вiдряджають.
Учасникиl що не застрахованi, до змагань не допускаються.

9. Нагородження

Спортсмени, якi посiли 1-3 мiсця на змаганнях у cBoix вагових
категорiях, нагороджуються дипломами i медалями.

Положення е офiцiйним викликом на змагання.


