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V Всеукраiнського Typнipy з дзюдо <<YKpaiHKa>>

1. Мета i завдання

популяризацiя дзюдо серед дiвчат;
пiдвищення майстерностi молодих спортсменок.

2. Строки та мiсце проведення змагань

Змагання проводяться 19-20 листопаду
м. .Щнiпро, пр. Богдана Хмельницького,
<Олiмпiйськi резерви>.

.Щень приiзду команд - 19 листопада 2021 року.

3. Учасники змагань

Змагання проводяться серед спортсменок наступних вiкових груп:
2006-2007 рр.н., 2008-2009 рр.н., 2010-2011 рр.н., якi мають вiдповiдну
фiзичну та технiчну пiдготовку.

Ваговi категорii:
200б-2007 рр.н.: - 40 кг, - 44 кг, -
+ 70 кг;
2008-2009 рр.н.: - З2 кr, -
- б3 кг, + 63 кг;
2010-2011 рр.н.: - 24 кг, -
- 52 кг, + 52 кг,

48 кг, - 52 кг, - 57 кг,

40 кг, - 44 кг, - 48 кг,

4. Умови та порядок проведення змагань

змагання е особистими;
сутички проводяться на трьох TaTaMi;
наявнiсть KiMoHo бiлого та синього кольору обов'язкова;
дозволено виконання Bcix TexHiK, передбачених правилами змагань;
благодiйний внесок - 150 грн.



5. Програма змагань

1 600_ 1 7ОО

17З0_ 1800
1 800_ 1900

приlзд команд;
нарада представникiв
зважування учасниць

g00_900 - дозважування учасниць Bcix вагових категорiй;
900-g9ЗО - жеребкування;
10З0_12З0 * попереднi та фiнальнi сутички спортсменок 2010-2011 PP.n.,
Bci ваговi категорii;
12З0_1300 - нагородження чемпiонок та призерок 2010-2011 pp.n.;
1з00_1500 * попереднi та фiнальнi сутички спортсменок 200Ъ-2009 рр.н.,
Bci ваговi категорii;
1500_15З0 - нагородження чемпiонок та призерок 2008-2009 рр.н.;
l5З0 - урочисте вiдкриття TypHipy;
1б00_1800 - попереднi та фiнальнi сутички спортсменок 2006-2007 рр.н.,
Bci ваговi категорii;
1800 - церемонiя нагородження чемпiонок та призерок 2006-2007 рр.н.,
закриття змагань.

б. Керiвництво проведенням змагань

KoMlTeT, затверджений
областi. Безпосереднс

Федерацiею дзюдо
проведення змагань

команд, TpeHepiB та суддiв;
Bcix вагових кате гор i й.

Загальне керiвництво пiдготовкою i проведенням змагань здiйсrrюе
орган 1зацlинии
!нiпропетровськоi
покладаеться на суддiвську колегiю.

7. Фiнансування

Видатки, пов'язанi з органiзацiею та проведеЕням TypHipy, за
рахунок Федерацii дзюдо .щнiпропетровськоi областi. Видатки, пов'язанi
з вiдрядженням учасникiв, покладаються на органiзацii, що вiдряджають.

8. Безпека та пiдготовка мiсця змагань

Пiдготовка спортивних споруд та дотримання безпеки учасникiв i
глядачiв пiд час проведеЕня змагань проводиться вiдповiдно до постанов
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 18 грудня 1998 року <Про порядок
пiдготовки спортивних споруд та iнших спецiально вiдведених мiсць для
проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходiв> та
вiд 20 травня 2020 ]ф 392 <Про встановлення караЕтину з метою
запобiгання поширенню на територii Украiни гостроi респiраторноi

1;t



хвороби COVID-l9, спричиненоi корона Bipycoм SARCA-CoV -2, та
етапiв послаблення протиепiдемiчних заходiв>.

Забезпечення безпеки спортсменiв при провеленнi змагань

l5 листопада на e-mail:
поiменнi зая вки,

вiдряджае, надаються ло

покладасться на головну суддiвську колегiю в особi головного суддi
зNIагань.

9. Заявки та розмiщення

Попереднi заявки подаються в наданiй формi в форматi XL до

затвердженi лiкарем та органiзацiею, що
мандатноi KoMicii перед початком зважування.

.Щокументи, що засвiдчують особистiсть учасника змагань, надаються пiд
час зважування.

Спортивнi органiзацii, що
змагань не допускаються.

В iдповiдальнiсть за медичне

не надiслали попереднi заявки, до

страхування учасниць змагань несуть
органiзацii, що вiдряджають. Учасrlицi, що не застрахованi, до змагань
не допускаються.

KoHTaKTHi телефони:
Президент федерацii дзюдо Днiпропетровськой областi - Король Г, С.,
тел.067-561-84-42;
головrtий секретар - Остроух О.В., тел. 098-827-06-47.

Форма заявки
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категорiя
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тренера

дата
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l-Uдпис
лiкаря

Розмiщення:
Органiзатори TypHipy розмiщенням не забезпечують.

10. Нагородження

Спортсменки, якi посiли 1 мiсце у своiх вагових категорiях,
нагороджуються цiнними подарунками, ексклюзивними медалями та
диIlломами, спортсменки, якi посiли 2-3 мiсця у cBoix вагових категорiях,
нагороджуються ексклIозивними мелалями та дипломами.

,.Щаний регламент с офiцiйним викликом на змагання.


