
ЗАТВЕРДЖЕНО
Президент Федерації

УЗГОДЖЕНО
Начальник відділу освіти

УЗГОДЖЕНО
Начальник відділу у справах

“ 25 ” вересня 2017 р.

про чемпіонат України серед школярів 
загальноосвітніх шкіл і ДЮСШ, юнаків і дівчат,

на 2017 рік

1.Мета і завдання
- популяризація гирьового спорту серед школярів, юнаків і дівчат;
- заохочення до здорового способу життя;
- популяризації і відродження українських національних традицій;
- підвищення рівня майстерності юних спортсменів;
- виявлення сильніших спортсменів для участі у міжнародних змаганнях.

2. Термін та місце проведення змагань
Чемпіонат України серед школярів загальноосвітніх шкіл і ДЮСШ, юнаків і 

дівчат, проводиться 17-19 листопада 2017 р., за адресою: м. Токмак, Запорізька 
обл., вул..Центральна, 13, спортивний комплекс.

Проживання в готелі «Весна», вул. Центральна, 42 (Площа Визволення) та 
готелі «ТКШЗ», вул. Ковальська, 44.

День приїзду 17.11. 2017, мандатна комісія у день приїзду з 15:00.
Зважування спортсменів у день приїзду з17:30 до 18:30.
Нарада представників і тренерів о 18:30.
День від’їзду -  19.11.2017, після закінчення змагань.

3. Керівництво проведенням змагань
Чемпіонат України з гирьового спорту серед школярів проводиться відповідно 

до Календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Комітету 
з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України (МОН 
України) на 2017 рік, затвердженого МОН України від 18.01.2017 № 69. Загальне 
керівництво організацією та проведенням змагань здійснює Федерація гирьового 
спорту України (ФГСУ) та Відділ у справах молоді та спорту Токмацької міської 
ради.

Відповідальність за підготовку місць та безпосереднє проведення змагань 
покладається на Федерацію гирьового спорту Запорізької області та Головну 
суддівську колегію (далі - ГСК), затверджену в установленому порядку.

Головний суддя змагань: суддя міжнародної категорії Шаповал Валерій 
Дмитрович (м. Токмак). т-н: 099-350-76-70; 0976003510

Головний секретар змагань: суддя міжнародної категорії Петренко Геннадій 
Петрович (м. Токмак).



4. Учасники змагань
До участі у чемпіонаті України допускаються школярі загальноосвітніх 

шкіл і ДЮСШ (юнаки і дівчата).
Кількісний склад учасників у кожній ваговій категорії не обмежений.
Склад команди: 7 юнаків, 3 дівчини, 1 тренер.

5. Умови проведення, програма змагань
Змагання проводяться за правилами Федерації гирьового спорту України, 

що відповідають правилам Міжнародної Федерації гирьового спорту:
- юнаки 1999-2000 р-н.
вагові категорії до 55,60,65,70,75,80,+80 кг, вага гир 24 кг.

- юнаки 2001-2004 р-н.
вагові категорії до 50,55,60,65,+65 кг вага гир 16 кг

- юнаки 2005-2006 р-н.
вагові категорії 40,45,+45 кг вага гир 8 кг

- юнаки 2007 р-н. і мол.
вагові категорії до 35,+35 кг вага гир 4 кг

- дівчата 1999-2000 р-н.
вагові категорії до 55,60,+60 кг вага гир 16 кг

- дівчата 2001-2004 р-н.
вагових категоріях до 50,55,+55 * вага гир 12 кг

- дівчата 2005-2006 р-н
вагові категорії до 40,45,+45 вага гир 8 кг

- дівчата 2007 р-н. і мол.
вагові категорії до 35,+35 вага гир 4 кг

Програма змагань.

18 листопада - 09:45 - урочисте відкриття змагань;
10:00 -  початок змагань;
10:00 -  17:00- змагання юнаків 2005 року і молодших та всіх 

дівчат
17:30 - нагородження переможців і призерів загань;

19 листопада - 10:00 -  продовження змагань;
10:00 -  17:00 - змагання юнаків 1999-2004 року народження; 
17:30 - нагородження переможців і призерів загань.

Від’їзд команд.

6. Нагородження
Учасники змагань, які посіли 1, П, Ш місця у кожній ваговій категорії, 

нагороджуються дипломами і медалями Федерації відповідних ступенів.
Команди нагороджуються дипломами і кубком Федерації.



7 . Умови прийому учасників змагань. Фінансування
Витрати по організації та проведенню змагань ( оренда спортивних споруд, 

забезпечення змагань медикаментами, транспортом, тощо) за рахунок Федерації 
і позабюджетних коштів. Нагородження переможців і призерів змагань, оплата 
обслуговуючого персоналу, друкування афіш, розміщення реклами, тощо - за 
рахунок організаторів змагань, зацікавлених установ, організацій та спонсорів. 
Витрати на відрядження учасників змагань, тренерів, суддів і представників 
команд ( проїзд в обох напрямках, добові у дорозі, проживання, харчування) -  за 
рахунок організацій, що відряджають.

8. Безпека та підготовки місць проведення заходу
Відповідно до п. 9 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” підготовка спортивних споруд покладається на їх власників.

Контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпечення безпеки при 
проведенні змагань покладається на ГСК.

Власник спортивної споруди не менше, ніж за 4 години до початку змагань 
зобов’язаний подати до робочої комісії акт про її готовність до проведення 
змагань.

Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стали причиною 
виникнення надзвичайних обставин під час проведення змагань, тягне за собою 
відповідальність, передбачену законодавством України.

9. Медичне забезпечення змагань
Відповідно до “Положення про медичне забезпечення спортивних заходів”, що 

затверджене наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.10.2008 р. № 
614, медичне забезпечення спортивно-масових заходів здійснюється Українським 
центром спортивної медицини, обласними і міськими диспансерами, центрами 
незалежно від їх відомчої належності, відділеннями спортивної медицини 
лікувально-профілактичних закладів загальної мережі.

До медичного забезпечення змагань залучаються кваліфіковані медичні 
працівники. Присутність лікаря обов’язкова на змаганнях усіх рангів.

Лікар входить до складу суддівської колегії на правах заступника головного 
судді. Усі його рішення в межах компетентності обов’язкові для учасників, 
суддів, організаторів змагань.

Лікар представляє в оргкомітет чи суддівську колегію план медичного 
забезпечення змагань, а також звіт після їх закінчення.

ЮЗаявка
Попередні заявки на участь у змаганнях подаються до організаційного 

комітету не пізніше, ніж за 15 днів до початку змагань.
В іменній заявці повинно бути вказано прізвище, ім’я, по батькові, вік та 

кваліфікація кожного учасника, вид змагань, до яких він допускається, висновок



лікаря про допуск. Дата, підпис лікаря та печатка лікарсько-фізкультурного 
диспансеру або лікувально-профілактичного закладу, де спортсмен знаходиться 
під наглядом, повинні бути вказані напроти прізвища кожного учасника.

Іменні заявки (два примірники у друкованому вигляді), підписані 
керівником установи (навчального закладу, ДЮСШ) і лікарем та завірені 
печатками лікарської установи та організації, що відряджає, паспорти (свідоцтва 
про особу), страховий медичний поліс та інші документи, передбачені правилами 
змагань, подаються безпосередньо до мандатної комісії у день приїзду.

До змагань допускаються спортсмени, які підтвердили в установлений 
термін свою участь у змаганнях.

Команди зобов’язані мати єдину спортивну форму і прапор (відзнаку) 
регіону (організації), яку представляють.

Тренери і учасники змагань повинні мати ідентифікаційний код.

11. Оскарження результатів
Результати змагань можуть бути оскаржені представником команди 

відповідно до Правил змагань з гирьового спорту, затверджених Федерацією 
гирьового спорту України.

Оскарження розглядається головним суддею або Головною суддівською 
колегією.

Несвоєчасно подані протести не розглядаються.

Телефони для довідок:
Федерація: Щербина Юрій Володимирович 066-70-39-071; 044-454-49-74; 

т-н/факс: 044Д95̂ 35ДДД5.
Організаційний комітет: Шаповал Валерій Дмитрович 099-350-76-70; 

0976003510


