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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 

1. Змагання з греко-римської боротьби проводяться з метою: 

                                                                                          

• передстартова перевірка збірних команд на передодні    

Чемпіонату Європи серед молодших юнаків; 

•  подальший розвиток, пропаганда та популяризація   спортивної    

боротьби   у   м.  Харкові та  Україні;                                                                                                                                                    

• розвиток дружніх стосунків між країнами та містами учасниками ;                                                                                                                                         

• розвиток системи недержавних спортивних клубів, організацій, 

громад;                                                                                                                                                        

• виконання спортивних нормативів;      

• підвищення спортивної майстерності юних атлетів;                                                                                                       

• залучення меценатів та благодійників до фінансування потреб 

спортивної боротьби  клубів, громадських організацій, 

спортивних шкіл та в цілому спортивної боротьби. 

 

                  

 



 

                     2.ТЕРМІН ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Змагання проводяться у м. Харків 15- 17  травня  2019 року                                                  
м. Харків, вул. Велика Панасівська, 90 СК «ЛОКОМОТИВ». 

Розклад проведення змагань: 

15.05.2019 - мандатна комісія, прес-конференція, зважування.     
16.05.2019 – попередні сутички у всіх вагових категоріях.                            
17.05.2019 – фінальні сутички у всіх  вагових категоріях.                                                                               

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЬ 

  Загальне керівництво, організація та проведення змагань здійснює                
ГО «Федерація греко-римської та спортивної  боротьби України». 
Змагання проводяться згідно регламенту та програми. Безпосереднє 
проведення змагань покладається на затверджену голову суддівської 
колегії.                                                                                                                                                                                                     

4. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ       

                       Змагання особисто - командні і  проводяться у двох  вікових  групах :                                                                                                                      

                  2004-2006  р.н., -   до 38 , 41, 44 , 48, 52 ,57, 62 , 68 ,75 , 85 , 100 кг.(+ 1 кг.)                                                         
2007-2008  р.н., -  до  29 , 32, 35, 38 , 42, 47 , 53 , 59, 66, 73, 85  кг.(+0, 5 кг.)                                                                                                                                                                                               

                   Учасники- діти  груп спортивної боротьби КДЮСШ, збірних команд, 
клубів, інших організацій.                                                                                                                             
Склад команди : кількість спортсменів,  тренер-представник,  суддя.                                                                                                                              
Обов'язкове страхування спортсменів.                  

                

 5. ВИТРАТИ 

• витрати за командирування учасників покладаються на 

відряджаючі організації; 

• витрати пов’язані з проведенням змагань: оплата суддівства, 

придбання призів та нагород, оплата спортивних споруд за                

рахунок ГО «Федерація греко-римської та спортивної боротьби 

України»;  

• витрати за розміщення та годування іноземних команд у складі:                

12 спортсменів, 2-а  тренера, суддя за  рахунок ГО «Федерація      

греко-римської та спортивної боротьби України»;  

•  витрати за розміщення та годування кожного додаткового 

іноземного представника із розрахунку 15 $ США за добу.     

      

 

 



   

                         6. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ТА НАГОРОДЖЕННЯ  

 Витрати по оренді спортивної споруди та належного обладнання за 

рахунок ГО «Федерації греко-римської та спортивної боротьби України».  

• Переможці та призери змагань в особистому заліку нагороджуються 

медалями, дипломами та дарунками;  

• командний залік визначається за найбільшою сумою очок двох 

кращих результатів у ваговій категорії.                                                              

Залікові очки:                                                                                                                                   

1 місце - 10 очок, 2 місце - 9 очок, 3 місце – 8 очок, 5 місце – 6 очок,                 

7 місце – 4 очки,  8 м. – 3 очки, 9 м. – 2 очки, 10 м. – 1 очко; 

• команди отримують кубок та  грошове винагородження згідно 

зайнятого місця по результатам змагань: 

I місце –      1 000 $  США                                                                                                                                      
II місце –       700  $ США                                                                                                                           
III місце –     500 $ США                                    

Обов’язкова єдина спортивна форма команди. 

 

7. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ ПОДАЧІ ЗАЯВОК         

Особисті та технічні заявки у 2-х екземплярах в установленій формі 
подаються до головного секретаря змагань :                                               
Петрушкиін  Дмитро В’ячеславович  тел .: +3 8 (097) 972-71-98                                                         
e-mail: grdnp1986@gmail.com в електронній формі                                                                     
до 01 травня 2019 року.                                                                                                       
Головний суддя змагань: Рутенко С.С. +3 8(097) 131-71-03 
Відповідальний за розміщення команд Євгеній Олександрович Буряк              
+3 8(098) 300 – 36 – 54                                                                                                                            
+3 8(066) 268 – 81 – 42                                                                                                                          
e-mail: hoo-wrestling@gmail.com 

 

 

 

 

ДАННИЙ РЕГЛАМЕНТ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ 

Оргкомітет 

 


