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ПОЛОЖЕННЯ 
про проведення «Equides Sport Festival» 

 
Цілі та завдання 

«Equides Sport Festival» проводиться з метою: 
● широкого залучення населення до занять фізичною культурою та спортом; 
● подальшого розвитку бодібілдингу та його популяризації в Україні; 
● підвищення рівня майстерності спортсменів. 

 
1. Строки і місце проведення змагань 

Змагання проводяться 03 жовтня  2021 року на території заміського клубу сімейного 
відпочинку «Equides», у приміщенні «CHALET EQUIDES», за адресою: Київська обл., с. Лісники, вул. 
Вишнева (Чапаєва) 36. Буде безкоштовний трансфер від станції метро «Видубичі» (відстань 15 км).  

 
2. Організація та керівництво проведенням змагань 

Національна федерація бодібілдингу України та Федерація бодібілдингу та фітнесу м.Києва. 
 

3. Учасники змагань 
До участі у «Equides Sport Festival» допускаються спортсмени зі всіх областей України та м. 

Києва за заявкою від обласного Президента! 
Змагання проводяться за правилами Національної Федерації бодібілдингу України та 

міжнародними правилами бодібілдингу IFBB у категоріях: 
 

чоловіки бодібілдинг: відкрита  категорія; 

                      жінки бікіні: 160см, 164см, 166см, 169см,172см, 172см+; 

             чоловіки фізик: 176см, 182см, 182+.  

 

 

Стартовий внесок з кожного спортсмена складає: 500 грн. 
 

● 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. 

У категорії бікіні висота платформи (підошви) не повинна перевищувати 1 см в 

найвищому місці, а висота каблука – без обмежень. 

 

 

https://ifbb.com/rules


На змаганнях буде працювати команда «JAN TANA» 

Вартість гримування: 900 грн 

Запис за телефоном 0675031480  або на сайті www.jantana.com.ua 

 

 
4. Програма проведення змагань 

03 жовтня (неділя)  

12:00 – 14:00 Реєстрація спортсменів у холлі «CHALET EQUIDES», 

15:00- 18:00 Півфінали та фінали 

5. 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». 

6. 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 
лікаря із спортивної медицини на змаганнях обов'язкова. 
Лікар змагань входить до складу суддівської колегії на правах заступника головного судді. Всі його 
рішення, в межах компетентності, обов'язкові для учасників, суддів, організаторів змагань.  
 

8. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

Переможці визначаються по сумі балів, здобутих у раундах, передбачених правилами 

Федерації бодібілдингу України та міжнародними правилами бодібілдингу IFBB.  

 

9. НАГОРОДЖЕННЯ 

 

Спортсмени, що посіли І, ІІ, ІІІ місця у категоріях нагороджуються медалями та дипломами; 

IV, V та VІ місця  у  категоріях – дипломами. Абсолютні переможці в категорії, нагороджуються 

кубками. Загальний Призовий Фонд складає 150 000 грн. Грошові винагороди у кожній категорії: 

 

1 місце – 15 000 грн 

2 місце – 12 000 грн 

3 місце – 10 000 грн 

4 місце – 7 000 грн 

5 місце – 4 000 грн 

6 місце – 2 000 грн  

 
 

 
10. Строки та порядок подання заявок на участь 

Заявки на участь приймаються тільки від Президента обласної федерації в установленому 

порядку до 25 вересня 2021 року на електронну адресу: kiev.fbbu@gmail.com 

Кожен спортсмен повинен мати при собі: паспорт та медичну довідку форми 061／062! 

 

 

Головний суддя змагань – Біленко Сергій Володимирович +380660634588 
Головний секретар змагань – Шільк Юлія Генріхівна +380671648099 

 
Це положення є офіційним викликом на змагання! 

mailto:kiev.fbbu@gmail.com

