і/7

ЗАТВЕРДЖУЮ»
Президент Запорізької обласної федерації
бодібілдши^Тфітнесу
1 і і ІР

ПОЛОЖЕННЯ

,,/

А1

Пономаренко В.І.

І

про проведення Відкритого Запорізького обласного турніру,"Богатир-Класік 2014" з бодібілдингу
серед чоловіків та класу бікіні серед жінок

•
•

1. Мета та завдання
подальший розвиток бодібілдингу та фітнесу в Запорізькій області;
залучення молоді до клубів шанувальників бодібілдингу та фітнесу;
відбір найсильніших спортсменів для участі у Чемпіонаті та Кубку України.

2. Місце, терміни та програма проведення.
Змагання відбудуться 13 квітня 2014 року в м. Запоріжжя в приміщенні ДК «Орбітах
(вул. Лєрмонтова, буд.9).
13 квітня 2014 р. з 10.00 до 11.00 - жеребкування учасників змагань, зважування; о 13-00 - початок
змагань.
3. Керівництво змаганнями.
Загальне керівництво здійснюється Федерацію бодібілдингу та фітнесу Запорізької облает
(Пономаренко Валерій Іванович: (0612) 62 10 12, (067) 970 05 55).
Безпосереднє проведення покладається на головну суддівську колегію (головний суддя -Зубатенкс
Ліана (067) 777 54 29).
4. Умови проведення, учасники.
*
Д о участі у турнірі допускаються спортсмени Запорізької області та інших регіонів за особистимі
запрошеннями Запорізької федерації бодібілдингу і фітнесу. Рівень спортсменів не нижче призової трійкі
на чемпіонаті і Кубку України.
Допуск до змагань здійснюється згідно із заявками, затвердженими лікарем (без довідок вії
лікаря або заявок, затверджених лікарем, допуск до змагань забороняється), та іншими необхідним!*
документами, передбаченими правилами змагань, анкетою спортсмена "спортивний результат", як
подаються до мандатної комісії до початку змагань. Змагання особисті, проводяться за правилами
затвердженими федерацією бодібілдингу України та Держмолодьспортом України у відповідності де
Міжнародних правил ІРВВ у наступних вагових категоріях:
чоловіки:
жінки:
- бодібілдинг - абсолютна категорія
- клас бікіні - абсолютна категорія
5. Визначення переможців, нагородження.
Переможці визначаються згідно з правилами змагань за найменшою сумою набраних місць.
Переможці та призери нагороджуються грамотами, медалями, кубками і грошовими преміями.
6. Фінансування.
Витрати по оплаті суддівства, нагородженню грамотами, медалями, кубками та всі інші витрати
по підготовці та проведенню змагань, грошові премії, за рахунок Федерації бодібілдингу і фітнес>
Запорізької області та спонсорів.
Увага ! Нагадуємо, що всі учасники змагань та судді повинні мати при собі копії довідок
ідентифікаційного коду та ксерокопію паспорта для фінансових розрахунків.
Підтвердження участі у змаганнях (0612-62 00 61, 067-970 05 55) до 01.04.2014 р..
Дане положення є офіційним викликом на змагання.
ПРИЗОВИЙ ФОНД
І.Чоловіки (бодібілдінг) - всього 9 000 грн.:
І місце - 3 000 гри., II місце - 2 000 грн., III місце - 2 000 грн., IV місце - 1 000 грн., V - VI місце - по
500 грн.
2.Жінки (клас бікіні) - всього 6 000 грн.:
І місце - 2 000 грн., II місце - 1 500 грн., III місце - 1 000 грн., IV, V, VI місце - по 500 грн.

