(ЗАТВЕРДЖУЮ>
дзюдо
областi

король

Олександр ПШЕНИЧНИКОВ

2021, р.

РЕГЛАМЕНТ

IV Всеукраiнського Typнipy з дзюдо (Патрiот), присвяченого до
,.Щня захисника Украiни, серед юнакiв 200б-2007 рр.н.
1. Мета i завдаппя

.
.

патрiотичне виховання юного поколiЕня;
популяризацiя дзюдо серед юнакiв;
. пlдвищення маистерност1 молодих спортсменlв.
2. Строки та мiсце проведенЕя змагапь

Змагання проводяться 15-16 жовтня 2021 року за адресою:
м. ,Щнiпро, пр. Богдана Хмельницького, 29-А, спортивний комплекс
<Олiмпi йськi резерви>.
.Щень приiзду команд

-

15 жовтня 2021 року.

3. Учасцики змагань
.Що змагань допускаються

юнаки 2006-2007 рр.н, якi мають

вiдповiдну фiзичну та технiчну пiдготовку та квалiфiкацiю не нижче 4
кю.
Ваговi категорii:
- 46 кг; - 50кг; - 55 кг; -бOкг; - 66кг; -7Зкг; - 81 кг; -90кг;
+90 кг.

Склад команди
4.

-

15 спортсменiв, 1 тренер-представник.

Умови та порядок проведення змагань

змагання е особистими;
сутички проводяться на трьох TaTaMii
наявнiсть KiMoHo бiлого та синього кольору обов'язкова;

дозволено викоЕання Bcix TexHiK, передбачених правилами змагань;
благодiйний внесок - 200 грн.

5. Програма змагань

1800_1900

-

зважування учасникiв ycix вагових категорiй.

l6.10.2
800_900 - дозважування учасникiв ycix вагових категорiй;
900_0930 - жеребкування учасникiв ycix вагових категорiй;
1030 - змагання спортсменiв I блоку, ваговi категорii: - 46 кг, - 50 кг,
- 55 кг, - 60 кг, - 66 кг;
1400 * нагородження призерiв I блоку змагань;
14З0 - змагання спортсменiв II блоку. ваговi категорii: - 73 кг, - 81 кг,
- 90

кг,

+90 кг;

урочисте вiдкриття змагань;
фiнали II блоку змагань;
17З0- нагородження призерiв II блоку змагань.

16З0 1600

1000-1200

- Рандорi

(партер, стiйка).

б. Керiвництво проведенням змагань
Загальне керiвництво пiдготовкою i проведенням змагань здiйснюе
органiзацiйний KoMiTeT, затверджений Федерацiсю
дзюдо
змагань
Щнiпропетровськоi областi. Безпосередне проведення
покладаеться на суддiвську колегiю.

7. Фiнансування
Видатки, пов'язанi з органiзацi€ю та проведенням TypHipy, за
рахунок Федерацii дзюдо {нiпропетровськоi 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 проведення 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 заходlв> та
вiд 20 травня 2020 J\Ъ 392 <Про встановлення карантину з метою
запобiгання поширенню на територii Украiни гостроi респiраторноi
хвороби COVID-19, спричиненоi корона BipycoM SARCA-CoV-2, та
етапiв послаблення протиепiдемiчних заходiв>>.

Забезпеченкя безпеки спортсменiв при проведеннi змагань
покладаеться на головну суддiвську колегiю в особi головного суддi
змагань.

9. Заявки та розмiщення

Попереднi заявки подаються в наданiй формi в форматi

жовтня на e-mail:

Поiменнi заявки, затвердженi лiкарем

та

XL до

10

органiзацiею, що

вiдряджае, надаються до мандатноi KoMicii перед початком зважування.
.Щокументи, що засвiдчують особистiсть учасника змагань, надаються пiд
час зважування.
Спортивнi органiзацii, що не надiслали попереднi заявки, до
змагань не допускаються.
Вiдповiдальнiсть за медичне страхування учасникiв змагань несуть
органiзацii, що вiдряджають. Учасники, що не застрахованi, до

змагань не допускаються.

KoHTaKTHi телефони:
Президент федерацii дзюдо ,Щнiпропетровськой областi
rел. 067 -561-84-42;
головний секретар - Остроух О.В., тел. 098-827-06-47.

- Король Г.

С.,

Форма заявки
вагова
I<атегорiя

м

зlл

п,L
спортсмена

plK
Ilародкеllня

розряд

Розмiщення:

Готель

<,Щнiпропетровськ)),
+з8-067-566_85- 12.
.Щля отримання знижки на
<TypHip з дзюдо)).

Дан,

кю

спортивне
товариство

мlсю

п,I.Б.
тренера

дата
медогляду

Пiдпио
лiкаря

бронювання: тел. +38-056-377-95-77,
розмiщення при зверненнi зазначити:

10. Нагородження

Спортсмени, якi посiли 1 мiсце на змагаЕнях у cBoix вагових
категорiях, нагороджуються кубками, медалями, дипломами та цiнними

подаруЕками, спортсмени, якi посiли 2-З мiсця
категорiях, Еагороджуються медалями та дипломами.

.Щаний регламент е офiцiйним

у cBoix

викликом на змагання.

вагових

