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Положення
Про проведення відкритого Кубку Східного регіону України
«Богатир класик-2020» з чоловічого бодібілдингу, фізик та
жіночого бодіфітнесу, фітнес – бікіні, фітнес – моделі.
1. Мета завдання
-

Подальший розвиток бодібілдингу в Запорізькій області;
Залучення молоді до клубів шанувальників бодібілдингу та фітнесу;
Підвищення майстерності.

2. Термін, місце та програма проведення
Змагання проводяться 12 квітня 2020 року в приміщенні БК «Орбіта», за адресою: м.
Запоріжжя, вул. Лермонтова 9.
9.00 – 11.00 реєстрація учасників змагань у приміщенні БК «Орбіта»;
11.00 - 12.00 засідання суддівської колегії;
12.00
початок змагань.

3. Керівництво проведення змагань
Загальне керівництво проведення турніру здійснюється Запорізькою обласною
федерацією бодібілдингу та фітнесу.
Попередні заявки приймаюся не пізніше 05.04.2020 року за контактними
телефонами та єл. адресою:
097 362 36 40 – головна суддя змагань Ірина Рогова: rasmica333@gmail.com
097 497 78 53 – головний суддя змагань Олександр Уткін

Оригінали заявок подаються до мандатної комісії змагань в день приїзду.
Стартовий внесок спортсмена складає 250 грн.

4. Участь змагань
До участі у змаганнях допускаються всі спортсмени Запорізької області. Спортсмени
інших областей України, м. Києва допускаються до змагань виключно за попередніми
заявками від обласних президентів.
Змагання проводяться за правилами Національної федерації бодібілдингу України
та міжнародними правилами з бодібілдингу IFBB у вагових та ростових категоріях:

-

Чоловіки фізик: відкрита
Жінки бодіфітнес: відкрита
Жінки фітнес – бікіні: відкрита
Жінки фітнес - модель: відкрита
Чоловіки бодібілдинг: відкрита

Всі спортсмени, у яких одяг для виступу та зовнішній вигляд не відповідають
правилам змагань, дот змагань не допускаються!
Спортсмен може виступити тільки в одній категорії.
У категорії бодіфітнес, фітнес – моделі та фітнес - бікіні, висота платформи
(підошви), не повинна перевищувати 1 см. в найвищому місці, а висота каблука – 12 см.
Допуск спортсменів, при обов’язковій наявності медичної довідки з фіздиспансеру.

5. Фінансування
Витрати, пов’язані з організацією та проведенням змагань, покладаються на федерацію
бодібілдингу Запорізької області та Департамент спорту, сім’ї та молоді Запорізької міської
ради .
Витрати по відрядженню (проїзд, харчування, добові, проживання) учасників, тренерів
– представників та суддів – за рахунок відряджуючої організації.

6. Порядок визначення переможців.
Переможці визначаються у вагових, ростових та вікових категоріях по сумі балів,
здобутих у раундах, передбачених правилами федерації ФББУ.

7. Нагородження
Спортсмени, які посіли 1 місце у відкритій категорії, нагороджується медаллю,
пам’ятним дипломом, кубком та грошовою премією.

Спортсмени, які посіли 2, 3 місце у відкритій категорії, нагороджуються медалями,
пам’ятними дипломами та грошовими преміями.
Спортсмени, які посіли 4, 5, 6 місця, нагороджуються пам’ятними дипломами.
Витрати по нагородженню спортсменів, всі витрати по підготовці та проведенню
змагань, грошові премії – за рахунок Запорізькою обласною федерацією бодібілдингу та
спонсорів.

8. Підготовка спортивних споруд
У відповідності до Постанови Кабінету міністрів України від 18 грудня 1998 року №2025
« Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для
проведення масових спортивних та культурно – видовищних заходів».
- Підготовка спортивних споруд покладається на їх власників;
- Контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпеченням безпеки
при проведенні змагань здійснює робоча комісія, яка утворена
відповідними державними адміністраціями;
Власник спортивних споруд не менш, ніж за 4 години до початку змагань,
забовя’заний подати до робочої комісії акт про її готовність до проведення змагань.
Невиконання вимог,передбачених цим пунктом, що стали причиною виникнення
надзвичайних обставин під час проведення змагань, тягне за собою відповідальність,
передбачену законодавством України.

9. Медичне забезпечення змагань
У відповідності до «Положення про медичне забезпечення спортивно – масових
заходів, що затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.10.2008
№614.
Присутність на змаганнях лікаря із спортивної медицини є обов’язковим.

10. Призовий фонд турніру складає 30000 грн.
Переможців у відкритій категорії чоловічого бодібілдингу:
1 – 3000 грн.
2 – 2000 грн.
3 – 1000 грн.
Переможців у відкритій категорії фітнес – бікіні:
1 – 3000 грн.
2 – 2000 грн.
3 – 1000 грн.
Переможців у відкритій категорії жіночий бодіфітнес:
1 – 3000 грн.
2 – 2000 грн.
3 – 1000 грн.

Переможців у відкритій категорії чоловіки – фізик:
1 – 3000 грн.
2 – 2000 грн.
3 – 1000 грн.
Переможців у відкритій категорії фітнес – моделі:
1 – 3000 грн.
2 – 2000 грн.
3 – 1000 грн.

Під час проведення змагань, у палаці БК «Орбіта», працюють гримерні кабіни. Запис
на гримування на сайті magictan@com.ua
magictan.com.ua

Головний суддя змагань - Ірина Рогова.
Головний секретар змагань - Олександр Уткін.

