ПОГОДЖЕНО
Голова Вінницького Представництва
Громадської організації «Федерація
бодібілдингу України»
___________ Л.В. Прищепа
« » ___________2019 р.
ПОЛОЖЕННЯ
про проведення відкритого чемпіонату Вінницької області з бодібілдингу
присвяченого Дню Європи ”Кубок Південного Бугу”
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
•
•
•
•

подальший розвиток бодібілдингу і його популяризація на Вінниччині ;
підвищення рівня майстерності спортсменів;
виявлення кращих спортсменів області для участі в офіційних змаганнях ;
залучення молоді до систематичних занять спортом.

2. ТЕРМІН ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ, ПРОГРАМА.
Змагання проводяться у м. Вінниця 11 травня 2019 року у приміщенні ТРЦ
―МЕГАМОЛЛ‖ (вул. 600-річчя, 17).
11:00 – 13:00 РЕЄСТРАЦІЯ учасників змагань
14:00 — початок змагань
3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЬ
Загальне керівництво організацією та проведенням змагань здійснює управління
фізичної культури та спорту Вінницької облдержадміністрації спільно з
Відокремленим підрозділом Вінницького Представництва Громадської організації
«Федерація бодібілдингу України».
Безпосереднє проведення змагань покладається на головну суддівську колегію,
запропоновану організаторами.
4. УЧАСНИКИ.
До участі у змаганнях допускаються команди областей, районів, міст,
спортивних клубів, спортсмени, які є членами федерації, мають необхідний рівень
фізичної підготовки та дозвіл лікаря.
Змагання проводяться за правилами Національної федерації бодібілдингу
України та Міжнародними правилами бодібілдингу IFBB.
Категорії:
•
чоловіки бодібілдинг — абсолютна категорія;
•
чоловіки фізbк до 179 см, понад 179 см;
•
фітнес-бікіні до 164см, понад 164 см;
5. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ.
Переможці визначаються у вагових, ростових категоріях за сумою балів,
здобутих в обов'язковій та довільній програмах.

6. НАГОРОДЖЕННЯ.
Спортсмени, що посіли І місце в кожній категорії нагороджуються кубком,
медаллю, грамотою та цінним подарунком, учасники, що посіли ІІ, ІІІ місця у
категоріях, нагороджуються медалями, грамотами та цінними подарункоми , IV, V
та VІ місця у категоріях – грамотами та подарунками.
7. ЗАЯВКИ
Іменні заявки заповнені за встановленою формою, підписані президентом
(головою) відповідного відокремленого підрозділу (федерації) та завірені лікарем в
установленому порядку, разом з паспортами та іншими документами,
передбаченими правилами змагань, подаються у мандатну комісію змагань в день
приїзду.
Попередні заявки на участь подаються не пізніше 04.05.2019 на електронну
адресу vinchegm@gmail.com (При необхідності вказати бронь готелю)
Телефони для довідок: 096 469 40 66 Прищепа Лариса Валеріївна
Приклад заявки знаходиться на сайті www.fbbu.com.ua в закладці «документи», «анкета
учасника». Необхідно обов’язково заповнити: назву змагань, дату змагань, з якого Ви міста,
прізвище, ім’я, по батькові, дату народження та категорію відповідно до регламенту змагань.
Після відправлення на електронну адресу Вам прийде повідомлення про прийняття
(відхилення) заявки.
Спортсмени (члени інших обласних осередків (федерацій) не будуть допущені до
реєстрації без попередньої заявки від Президента (голови) відповідного обласного осередку
(федерації) та оригіналу заявки, завіреною лікарем на момент реєстрації.

8. ФІНАНСУВАННЯ.
Витрати пов’язані з нагородженням, харчуванням суддів (9 ос.), орендою
сцени, музичним оформленням, світлотехнічним забезпеченням, відео супроводом,
рекламними послугами – за рахунок Управління фізичної культури та спорту
Вінницької облдержадміністрації.
Витрати пов’язані з проживанням суддів – за рахунок коштів Відокремленого
підрозділу Вінницького Представництва Громадської організації «Федерація
бодібілдингу України» та інших джерел не заборонених законодавством.
Витрати
на
відрядження
учасників
та
тренерів,
представників
змагань(проживання, харчування та проїзд за рахунок організацій, що відряджають).
Внесок за участь у змаганнях з кожного спортсмена складає 120 грн.

9. БЕЗПЕКА ТА ПІДГОТОВКА СПОРТИВНИХ СПОРУД.
У відповідності до Постанови Кабінету міністрів України від 18 грудня 1998
року №2025 "Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально-від
ведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних
заходів":
підготовка спортивних споруд покладається на їх власників;
власник спортивної споруди не менш, ніж за 4 години до початку змагань
зобов'язаний подати до робочої комісії акт про її готовність до проведення
змагань.
ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ЗАПРОШЕННЯМ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗМАГАННЯХ

