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ПОЛОЖЕННЯ

про проведення студентської ліги Дніпропетровської області з 
дзюдо на 2018-2019 навчальний рік

1. М ета і завдання

• популяризація дзюдо серед студентів Дніпропетровської області;
• залучення молоді до активних занять спортом;
• підвищення спортивної майстерності дзюдоїстів.
. к

2. Строки та місце проведення змагань

Змагання проводяться в три етапи:
1-й осінній -  27 жовтня 2018 року;
ІТ-й зимовий -  за призначенням, 2019 рік;
ІІІ-й весняний -  за призначенням, 2019 рік.

Змагання проводяться на спортивній базі СДЮСШОР № 6 за 
адресою: пр. Слобожанський, 36 Д.

Наявність змінного взуття обов’язково.

3. У часники зм агань

До участі у змаганнях Студентської ліги допускаються студенти, 
викладачі та аспіранти очних та заочних відділень вищих навчальних 
закладів міст Дніпропетровської області, а також інших міст України, 
які мають підготовку не нижче III спортивного розряду та 6 КЮ.

Вагові категорії: 
чоловіки: - 60 кг; - 66 кг; - 73 кг; 81 кг; - 90 кг; - 100 кг; + 100; 
жінки: - 48 кг; - 52 кг; - 57 кг; - 63 кг; - 70 кг; - 78 кг; - + 78 кг.

4. Умови та порядок проведення змагань

Змагання проводяться в гри етапи. Змагання кожного етапу є 
особисто-командними. Командні місця визначаються за сумою семи 
кращих результатів у чоловіків і семи кращих результатів у жінок. 
Допускається здвоювання в двох вагових категоріях у чоловіків і жінок.



Система підрахунку очок:
I місце -  36 очок;
II місце -  33 очка;
III місце -  28,5 очок;
5 місце -  24 очка;
7 місце -  20 очок.
За підсумками виступу в трьох етапах визначаються командні місця 

в розіграші змагань Студентської ліги Дніпропетровської області. 
Підсумкові результати Студентської ліги йдуть у залік XXIX Універсіади 
Дніпропетровської області. За підсумками Студентської ліги формується 
збірна команда області для участі у XXIX Універсіаді України.

5. Програма змагань

0 8 00-0900 -  зважування учасників, яке проводиться в день проведення 
змагань;
0 9 00-1000 -  жеребкування;
1100 -  початок змагань.

Під час зважування спортсмени пред’являють студентський квіток 
або залікову книжку, а також картку КЮ або сертифікат Дан. До участі 
в змаганнях спортсмени допускаються в кімоно білого кольору, в 
кімоно синього кольору спортсмен може виходити на татамі, якщо він 
викликаний другим.

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 Студентської 
ліги, 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.



Учасники та глядачі повинні дотримуватись правил безпеки під час 
проведення змагань.

9. Заявки та розміщення

Попередні заявки подаються в наданій формі в форматі XL за 3-й 
дні до початку змагань на e-mail: ostroyx9090@ ukr.net.

Поіменні заявки, затверджені лікарем та адміністрацією ВНЗ, 
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 Дніпропетровськой області - Король Г. С., 
тел. 067-561-84-42;
головний секретар - Остроух О.В., тел. 098-827-06-47.
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10. Нагородження

Переможці та призери змагань нагороджуються грамотами і 
медалями. Команди, які зайняли призові місця в кожному етапі, а також 
за підсумками трьох етапів, нагороджуються кубками і дипломами.

Даний регламент є офіційним викликом на змагання.
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