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РЕГЛАМ ЕНТ
проведення XXX Всеукраїнського турніру з дзюдо
«М еморіал Івана Прищепи»
1. Цілі і завдання
•
•
•
•

популяризація дзюдо серед юнаків;
підвищення майстерності молодих спортсменів;
шанування пам’яті першого голови Федерації дзюдо и самбо Дніпропетровської
області Івана М артиновича Прищепи;
зміцнення дружніх зв’язків між спортсменами різних країн.
2. Час і місце проведення

Змагання проводяться 23-24 березня 2018 року за адресою:
г. Дніпро, вул. Аржанова, 12-Б, спорткомплекс «Олімпія +».
День приїзду команд 23 березня 2018 року.
Навчально-тренувальний збір проводиться 25-26 березня 2018 року на спортивній
базі СДЮСІНОР № 6 ДМР за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 36-Д.
3. Учасники змагань
До змагань допускаються спортсмени 2002-2004 років народження, які мають
відповідну фізичну і технічну підготовку не нижче 2-го юнацького розряду и 4-го КЮ.
Вагові категорії: -46 кг, -50 кг, -55 кг, -60 кг, -66 кг, -73 кг, -81 кг, -90 кг,
+90 кг.
4. Умови і порядок проведення змагань
•
•
•
•
•
•

змагання носять особистий характер;
боротьба проводиться на трьох татамі;
наявність кімоно білого і синього кольору обов’язково;
дозволено виконання всіх технік, передбачених правилами;
благодійний внесок - 100 грн.;
наявність змінного взуття обов ’язково.
23 .03 .2018 р . - спорткомплекс «Олімпія +»
1800 - 1900 - зважування учасників усіх вагових категорій;
24 .03 .2018 р . - спорткомплекс «Олімпія +»
800 - 900 - зважування учасників усіх вагових категорій ;
900 - ІО00 - жеребкування учасників усіх вагових категорій;
I I 00 - I I 30 - урочисте відкриття змагань;

I I 30 - початок змагань.
Після завершення попередніх і втішних сутичок буде проведено фінальний блок
та нагородження переможців і призерів.

25-26.03.2018р. - спортивна база СДЮСШОР № 6
1000-1200 - Рандорі (партер, стійка);
1730-1930 - Рандорі (партер, стійка).
5. Керівництво проведенням змагань
Загальне
керівництво
організацією
та проведенням
змагань
здійснює
організаційний комітет, затверджений Федерацією дзюдо Дніпропетровської області.
6. Фінансування
Витрати, пов’язані з організацією і проведенням турніру, здійснює Федерація
дзюдо Дніпропетровської області. Витрати, пов’язані з відрядженням учасників,
покладаються на організації, що відряджають.
7. Нагородження
Призери змагань нагороджуються кубками, дипломами, медалями, а чемпіони цінними призами.
8. Порядок підготовки спортивних споруд
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 «Про порядок
підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених для проведення спортивномасових та культурно-видовищних заходів:
• підготовка спортивних споруд покладається на їх власників;
• контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпечення безпеки під час
проведення змагань здійснює робоча комісія, складена осіб, що відповідають за
проведення змагань, і власників спортивної споруди;
• власник спортивної споруди не менше ніж за 4 години до початку змагань повинен
подати до робочої комісії акт про готовність до проведення змагань;
• невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стали причиною виникнення
надзвичайних обставин, призводять до відповідальності, передбаченої чинним
законодавством України.
9. Заявки
Попередні заявки подаються за формою, що дадається в форматі ХЬ8 до 20 березня
2018 р. на електронну адресу: ostrovx9090@gmail.com .
Іменні заявки, завірені лікарем і організацією, що відряджає, подаються до
мандатної комісії до початку зважування. Документи, що засвідчують особу учасника,
оформлені в установленому порядку, пред’являються під час зважування.
Контактні телефони:
Директор федерації дзюдо Дніпропетровської області: Король Г.С. - 067-561-84-42;
099-317-58-69.
Директор СК «Дзюдо-Дніпро»: Вілентко О.В. тел./факс 38-056-374-91-69; 067-636-81-01.
Даний Регламент є офіційним викликом на змагання.

