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Закарпатського Представництва 

ГО «ФББУ» 

____________ М.М. Марусинець  ________________О.А. Жулінська 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення Відкритого Чемпіонату Закарпатської області з бодібілдингу  

 

1. Цілі та завдання 

          Відкритий Чемпіонат Закарпатської області з бодібілдингу проводиться з метою: 

 • подальшого розвитку виду спорту і його популяризація в державі; 

 • широкого залучення населення до занять фізичною культурою та спортом;  

 • підвищення рівня майстерності спортсменів;  

 • активізації навчально-тренувальної роботи в спортивних організаціях;  

 • виявлення перспективного резерву для збірних команд України;  

 • відбір сильніших спортсменів для участі у змаганнях вищого рівня.  

 

2. Строки і місце проведення змагань 

          Відкритий Чемпіонат Закарпатської області з бодібілдингу проводиться 17 жовтня 

2021 року за адресою: м. Ужгород, пл. Театральна, 10 у  приміщенні Закарпатської 

обласної філармонії. 

 

3. Організація та керівництво проведенням змагань 

         Керівництво проведенням змагань здійснюється відокремленим підрозділом 

Закарпатського Представництва ГО «Федерація бодібілдингу України» та департаментом 

освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації.  

          Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення Відкритого Чемпіонату 

Закарпатської області з бодібілдингу покладається на  відокремлений підрозділ 

Закарпатського Представництва ГО «Федерація бодібілдингу України», на головного 

судду та суддівську колегію, запропоновану Загальними зборами членів Закарпатського 

представництва Федерації бодібілдингу України, погоджену з Федерацією бодібілдингу 

України та затверджену департаментом освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської 

обласної державної адміністрації. 

 

4. Розміщення 

          Офіційний готель для поселення суддів, готель «Ужгород», м. Ужгород, пл. Б. 

Хмельницького, 2.  

           Резервування готелю для запрошених суддів здійснюється головою відокремленого 

підрозділу Закарпатського Представництва ГО «Федерація бодібілдингу України». 



2 
 

          Спортсмени та представники команд розміщуються за власні кошти, окрім 

запрошених суддів.  

          Номер телефону для бронювання номерів спортсменами в готелі «Ужгород» 

0503776064 або за електронною адресою: reservation@hoteluzhgorod.com.   

          Відповідальна особа за дотримання учасниками відповідних санітарних та 

протиепідемічних заходів: керівник відокремленого підрозділу Закарпатського 

Представництва ГО «Федерація бодібілдингу України» Жулінська Олена Андріївна 

0677885165. 

 

5. Учасники змагань 

          До участі у Відкритому Чемпіонат Закарпатської області з бодібілдингу 

допускаються збірні команди Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та 

Севастополя за умови виконання вимог, визначених цим Положенням та окремих рішень 

голови оргкомітету.  

          Склад команд не обмежений.  

          Змагання проводяться за правилами Національної федерації бодібілдингу України та 

міжнародними правилами бодібілдингу IFBB у вагових та ростових категоріях:  

          • чоловіки класичний бодібілдинг – відкрита категорія; 

          • жінки артистичний фітнес – відкрита категорія;  

          • жінки моделі – до 164 см, понад 164 см;  

          • чоловіки фізик - до 176 см, понад 176 см;  

          • жінки бікіні - до 163 см, до 166 см, понад 166 см. 

    Всі спортсмени та представники мають бути обов’язково ознайомлені з правилами 

змагань нової редакції 2021 (https://ifbb.com/rules ), позами та вимогам до зовнішнього 

вигляду.  

    Всі спортсмени повинні бути загримовані будь-яким тоном для шкіри (гримом), 

який не залишає плям.  

    У разі виходу на сцену в невідповідному правилам змагань вигляді, спортсмену 

дається 1 хвилина для виправлення, або він дискваліфікується зі змагань.  

 

6. Характер заходу 

          Змагання особисто-командні, проводяться відповідно до Правил спортивних змагань 

з бодібілдингу. 

7. Програма проведення змагань 

УВАГА!!! РЕЄСТРАЦІЯ ПРОВОДИТЬСЯ ЛИШЕ ЗА ПОПЕРЕДНЬОЮ 

ЗАЯВКОЮ!!! 

17.10.2021 

неділя 
12:00-13:00 

Реєстрація спортсменів. 

 

Адреса: м. Ужгород, пл. Театральна, 10, приміщення 

Закарпатської обласної філармонії. 
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13:00-13:30 

Засідання суддівської колегії. 

 

Адреса: м. Ужгород, пл. Театральна, 10, приміщення 

Закарпатської обласної філармонії. 

14:00-14:30 

Урочисте відкриття змагань. 

 

 

14:30-17:30 

Півфінали та фінали у всіх категоріях, 

нагородження. 

 

8. Безпека та підготовка місць проведення змагань 

           Підготовка місць проведення змагань здійснюється відповідно 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" та від 09 грудня 2020 року № 1236 "Про 

встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на 

території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID – 19, спричиненої 

короновірусом SARS CoV – 2" (зі змінами), постанови Головного державного санітарного 

лікаря України від 19.11.2020 № 58 "Про затвердження протиепідемічних заходів під час 

проведення спортивних змагань на період карантину у зв'язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID – 19)".   

 

9. Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів 

            Переможці визначаються у вагових та ростових категоріях по сумі балів, здобутих 

у раундах змагань.  

             Спортсмен, який посів 1 місце на Відкритому Чемпіонаті Закарпатської області, 

нагороджується кубком, медаллю та дипломом; спортсмени, які посіли 2, 3 місця, 

нагороджуються медалями та дипломами; спортсмени, які посіли 4, 5, 6 місця, 

нагороджуються дипломами. 

             Тренер, який підготував переможця змагань, нагороджується дипломом.  

 

10. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників 

           Витрати на організацію та проведення Відкритого Чемпіоната Закарпатської області 

з бодібілдингу здійснюються за рахунок департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

Закарпатської обласної державної адміністрації, а саме: оплата за проїзд, розміщення 

іногородніх суддів, харчування суддівської колегії, оплата послуг місць проведення 

змагань, послуг оренди, придбання нагородної атрибутики, зокрема, медалі, канцелярська 

продукція. 

            Інші витрати, зокрема, кубки, пов’язані з проведенням спортивного заходу за 

рахунок спонсорських та інших позабюджетних коштів, залучених відокремленим 

підрозділом Закарпатського Представництва ГО «ФББУ». 
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            Витрати на відрядження учасників змагань (проїзд до місця змагань і зворотно, 

розміщення, харчування, добові, збереження заробітної плати), здійснюються за рахунок 

організацій, що відряджають. 

            Стартовий внесок з кожного спортсмена складає 400 грн, а за додаткову категорію 

200 грн. Спортсмени Закарпатської області – безкоштовно.  

 

 

11.  Строки та порядок подання заявок на участь 

            Попередні заявки на участь команди у Відкритому Чемпіонаті Закарпатської 

області з бодібілдингу приймаються тільки  за підписом офіційного керівника обласного 

осередку в установленому порядку до 10 жовтня 2021 року на електронну адресу  

Представництва: ifbb.zk@gmail.com. 

           Для участі у Відкритому Чемпіонаті Закарпатської області з бодібілдингу до 

мандатної комісії в день приїзду подаються: іменні заявки за підписом та печаткою 

керівників структурних підрозділів регіональних органів з питань фізичної культури та 

спорту, завірені лікарем фізкультурно-спортивного диспансеру та організацією, що 

відряджає. 

           До основної заявки додається роздрукована та заповнена анкета учасника 

змагань на бланку встановленого зразка (https://fbbu.com.ua/dokumenty/) і флешка тільки з 

однією фонограмою для даної довільної програми у форматі MP3 (для категорій, де є 

довільна програма). Кожен спортсмен повинен мати при собі паспорт та картку 

спортсмена. До змагань допускаються учасники, які підтвердили у встановлений термін 

свою участь. 

 

12. Інші умови, які забезпечують якісне проведення змагань 

         Головний суддя змагань –  Суботіна Євгенія Миколаївна.  

         Головний секретар змагань – Матьковскі Катерина Геннадіївна. 

         Це положення складено відповідно до статті 45 Закону України «Про фізичну 

культуру і спорт» та наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 

06.08.2010 №2659 «Про затвердження Вимог до змісту положення (регламенту) про 

офіційні фізкультурно-оздоровчі заходи або спортивні змагання» зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 01.09.2010 №766/18061 і є офіційним викликом на змагання. 

 

 

 

 

 

 

 

 


