
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова ПОВ НОК України 

_ О.УДОВІЧЕНКО 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення ХXIX відкритого Всеукраїнського турніру з вільної боротьби  серед 

кадетів та дівчат пам’яті дворазового чемпіона світу І.В. Шемякіна 
І. Мета і завдання. 

Змагання проводяться з метою: підвищення спортивної майстерності спортсменів; 

популяризації та розвитку вільної боротьби, зміцнення дружніх стосунків між учасниками 

змагань. 
ІІ. Термін і місце проведення змагань. 

Змагання проводяться з 19 по 21 березня 2021 року у м.Полтава на базі КЗ «ПДЮСШ 

«ПОЛТАВА» (м.Полтава, м-дан Незалежності, 24, а). 

ІІІ. Керівництво проведення змагань. 

Загальне керівництво та контроль за підготовкою і проведенням змагань 

здійснюється ПОВ НОК України та Федерацією вільної боротьби Полтавської області. 

Безпосереднє керівництво змаганнями доручається головній суддівській колегії. 

Головний суддя змагань Меланченко Артем ( тел. 066 954 05 80). 
ІV. Учасники змагань. 

У змаганнях беруть участь збірні команди областей України, КФК, ДЮСШ та інші 

учасники. 

Вік учасників – кадети: 2004-2005 р.н. 

Кадети 2006 р.н. допускаються до участі у змаганнях за наявності медичної довідки 
та за згодою батьків. 

Вік учасників – дівчата: 2006-2007 р.н. 

Дівчата 2008 р.н. допускаються до участі у змаганнях за наявності медичної 
довідки та за згодою батьків. 

Склад команди: кількість учасників необмежена. 
Команда склад якої перевищує 5 спортсменів повинна забезпечуватись суддею. 

V. Програма. 

Вагові категорії: 

Кадети: 45 кг; 48 кг; 51 кг; 55 кг; 60 кг; 65 кг; 71 кг; 80 кг; 92 кг; 110 кг.  

Дівчата: 42 кг; 46 кг; 58 кг; 66 кг. 

Допуск у всіх вагових категоріях 1 кг. 

19 березня 2021 року 

До 17 00 -- Приїзд команд, мандатна комісія, зважування КЗ «ПДЮСШ 
«ПОЛТАВА» (м.Полтава, м-дан. Незалежності, 24,а). 

1700 – 1730 -- Засідання суддівської колегії та жеребкування учасників. 

20 березня 2021 року 

9 00 -- Початок змагань (попередні сутички). 

1630 -- Півфінальні сутички 

21 березня 2021 року 

9 00 -- Початок змагань (втішні сутички). 

11 00 -- Фінальні сутички 

14 00 -- Нагородження переможців і призерів, роз’їзд команд. 
 



VІ. Нагородження. 

Переможці та призери у своїх вагових категоріях нагороджуються в особистому та 
командному заліках, окремо серед кадетів та дівчат. Нагородження за рахунок ПОВ НОК 
України. 

VІI. Безпека під час проведення змагань. 

У відповідності 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 заходів та культурно-видовищних заходів». 
Підготовка спортивних споруд покладається на їх власників. Власник спортивної споруди 
не менш ніж за чотири години до початку спортивних змагань зобов’язаний подати до 
робочої комісії АКТ про готовність до проведення змагань. Не виконання вимог 
передбачених цим пунктом, що стало причиною виникнення надзвичайних обставин під 
час змагань тягне за собою відповідальність. Учасники змагань несуть особисту 
відповідальність за своє життя, здоров’я та безпеку. Відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 09 грудня 2020 року №1236 «Про встановлення карантину та 
запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2», постанова 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)» 

Всі учасники в обов’язковому порядку мають бути застраховані. 

VІІI.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, медичне забезпечення спортивно-масових заходів здійснюється Українським 

центром спортивної медицини, обласними та міськими диспансерами, центрами, 

незалежно від їх відомчого підпорядкування, відділеннями спортивної медицини 

лікувально-профілактичних закладів загальної мережі. Для медичного забезпечення 

змагань залучаються кваліфіковані медичні працівники та обов’язкове чергування карети 

швидкої невідкладної медичної допомоги. Присутність лікаря із спортивної медицини 

обов’язкова на змаганнях всіх рівнів. 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.  
IX. Умови прийому учасників і організацій. 

Всі витрати по відрядженню команд (проїзд, добові в дорозі, харчування, 

розміщення) – за рахунок організацій, що відряджають. 
X. Порядок і термін подання заявок. 

Поіменні заявки, копії ідентифікаційного коду та документи, що підтверджують 

особистість учасників представляються суддівській колегії в день приїзду на змагання. 

Попередні підтвердження надати до 12.03.2021р. на е-mail: 

melanchenko.artem@gmail.com та за тел. 066 913-03-88 Блащак Іван Федорович – 

відповідальний за розміщення команд.  

Командам, які не підтвердили свою участь у змаганнях, організатори змагань 

розміщення не гарантують. 
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