
 

 

              ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                      ПОГОДЖЕНО                     

 начальник  Департаменту ОГП ЧМР                                                              президент ЧОФБФ  

                                                                                                                    

 _____________  Б.БЄЛОВ                                                                 __________ М. КИСЛЯКОВ   

                                                                                                 

                                                           ПОЛОЖЕННЯ 

про  проведення  відкритого ЧЕМПІОНАТУ м.Черкаси 

з дитячо-юнацького фітнесу.  
                                         

 
1.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
Змагання проводяться з метою розвитку і  популяризації  фітнес-дисциплін   серед  населення          
м. Черкаси та регіонів області, виявлення  найкращих  команд і спортсменів  області та м.Черкаси. 
 
2.ТЕРМІН ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 
Змагання відбудуться  17 жовтня 2021 року в м.Черкаси в ДК ім.Івана Кулика (вул.Благовісна 170/1). 
 
Реєстрація 8.00 - 8.30 год , початок о 9.00. 
 
3.ОРГАНІЗАТОРИ   ЗМАГАНЬ 
Керівництво організацією і проведенням  змагань  покладається на Департамент освіти та 
гуманітарної політики ЧМР та Черкаську обласну федерацію бодібілдингу та фітнесу. 
Безпосереднє проведення змагань покладається на головну суддівську колегію та Черкаську обласну 
федерацію бодібілдингу та фітнесу. 

 
4.ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ та  УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ. 
До участі у змаганнях допускаються спортсмени, які мають спеціальну підготовку і дозвіл  лікаря. 
Вікова категорія визначається  за  роком народження. 
Учасники  змагаються  у  номінаціях :  

1.Фітнес 
З фітнесу спортсмени змагаються  за  наступними віковим категоріям та лігам: 

    -дівчата   до 7р. (до 2014р.н. вкл.) -2 ліга,1ліга,1+ліга, вища ліга 
    -дівчата     8-9р. (2013-2012р.н.)    -2 ліга,1ліга,1+ліга, вища ліга 
    -дівчата 10-11р. (2011-2010р.н.)    -2 ліга, 1ліга,1+ліга, вища ліга 
    -дівчата 12-13р. (2009-2008р.н.)    -2 ліга, 1ліга,1+ліга, вища ліга 
    -дівчата 14-15р. (2007-2006р.н.)    -2 ліга,1ліга,1+ліга, вища ліга 
    -дівчата 16-18р. (2005-2003р.н.)    - абсолютна. 
 
2. Фіт-денс : діти (6-8 р.), ювінали (9 -11 р.), юнаки (12-14 р.), молодь (15-18 р.). 
3. Фітнес -дуети : діти (6-8 р.), ювінали (9 -11 р.), юнаки (12-14 р.), молодь (15-18 р.).                                 
4. Модельний фітнес (пчк і про) :  діти до 7р., діти 8р., діти 9р., діти10р., діти11р., юнаки 12-13р.,    
    молодь 14-15р., 16-18р.-абс. 

 
Час виступу :  

- фітнес                (1 чол.), час виступу 1` 30``- 1`35``, 
- фіт-денс             (1 чол.), час виступу 1` 30``- 1`45``, 
- фітнес-дуети     (2 чол.), час виступу 1` 30``- 2`00``, 

 
5.НАГОРОДЖЕННЯ 
Фіналісти з фітнесу, модельного фітнесу, фітнес-дуетів, фітнес-денс  нагороджуються дипломами, 
призери – медалями. 

 
6.ФІНАНСУВАННЯ 
Всі витрати по організації та проведенню змагань здійснюються за рахунок організаторів та 
спонсорів. 
Оренда приміщення здійснюється за рахунок управління у справах сім’ї, молоді та спорту 
Черкаської ОДА. 
 
 



 
Всі інші витрати (виготовлення рекламної та печатної продукції, банера на сцену, придбання медалів 
для призових місць та  дипломів для фіналістів , придбання медичних ліків, канцтоварів, 
оформлення місця проведення, запрошення судів здійснюється  за рахунок  ЧОФБФ та спонсорів. 
Витрати по відрядженню учасників, тренерів та представників команд  (проїзд в обидва кінці, добові,  

проживання, харчування) - за рахунок  відряджуючої  організації або за свій рахунок.  

Стартовий благодійний внесок з кожного спортсмена з фітнесу складає 350 грн.,                                                             

з модельного фітнесу, фітнес-дуетів та фітнес-команд-250 грн.  
 

  
7.ПІДГОТОВКА  СПОРТИВНИХ  СПОРУД. 
Порядок підготовки спортивних споруд та дотримання безпеки учасників і глядачів під час 
проведення змагань проводиться у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 
18.12.1998 року №2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених 
місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів». 
Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стало причиною виникнення надзвичайних 
обставин під час проведення змагань, тягне за собою відповідальність, передбачену чинним 
законодавством України. 
 
9.ЗАЯВКИ 
Іменні заявки,завірені медичною установою  подаються до мандатної комісії в день приїзду.  
Попередні  заявки, анкети та фонограми пересилаються до 8.10.2021.на E-mail: 
antonina.ukrfit@gmail.com                     
 
Гол. суддя змагань - Антоніна  Левківна Оробець, тел. (8067) 79-84-700.  

 
                       ЦЕ   ПОЛОЖЕННЯ  Є  ОФІЦІЙНИМ  ВИКЛИКОМ  НА  ЗМАГАННЯ  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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