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РЕГЛАМЕНТ 

Всеукраїнських змагань на Кубок «Ядрового герцю» 

серед школярів загальноосвітніх шкіл і ДЮСШ, 

юнаків і дівчат з гирьового спорту 

1. Мета і завдання: 

 пропагування історичної спадщини Запорізького краю; 

 відродження традицій арти запорозького козацтва; 

 заохочення до здорового способу життя юнаків та дівчат; 

 популяризація гирьового спорту серед школярів України; 

 підвищення рівня майстерності юних спортсменів; 

 виявлення сильніших спортсменів для участі у Чемпіонаті України серед 

школярів загальноосвітніх шкіл і ДЮСШ, юнаків і дівчат у 2018 році. 

2. Термін та місце проведення змагань.  



Всеукраїнські змагання на Кубок «Ядрового герцю» серед школярів загальноосвітніх шкіл 

і ДЮСШ, юнаків і дівчат, проводяться 14-16 вересня 2018 р., за адресою: м. Запоріжжя, 

вул. Тараса Бульби, 14, Історико-культурний комплекс «700-річний Запорозький дуб». 

Проживання: 

 Готель «Clear House», вул. Щаслива, 36, +380 (612) 23-39-67 - 5 км до місця 

проведення змагань; 

 Готель «Dion», вул. Мінська, 9, +380 (612) 17-05-42, +380 (612) 24-83-99- 8 

км до місця проведення змагань; 

 Готельний комплекс «Перлина», вул. Клубна, 2, +380 (612) 39-39-06, +380 

(612) 39-39-07 - 9 км до місця проведення змагань; 

 Хостел «Берлога», вул. Леоніда Жаботинського, 41, +380 (93) 993-75-51 - 15 

км до місця проведення змагань; 

 Гостьовий дім «Південний», вул. Леоніда Жаботинського, 53, +380 (612) 13-

16-53, +380 (612) 13-16-63 - 16 км до місця проведення змагань; 

 Хостел «Dream Hostel Zaporizhia», проспект Соборний, 158, +380 (63) 562-

79-52, +380 (99) 797-50-75, +380 (67) 420-19-90 - 17 км до місця проведення 

змагань; 

 Хостел «Club», вул. Гоголя, 147, +380 (63) 550-44-58, +380 (96) 794-21-51 - 

19 км до місця проведення змагань; 

 Євро хостел, вул. Жуковського, 36, +380 (98) 707-10-10, +380 (99) 985-94-85 

- 20 км до місця проведення змагань; 

 Хостел, вул. Базарна, 14 «а», +380 (93) 522-88-66 - 25 км до місця 

проведення змагань; 

 Отель і хостел «Комфорт», вул. Поштова, 27/29, +380 (612) 13-84-01, +380 

(612) 13-84-26, +380 (68) 425-15-80 - 25 км до місця проведення змагань. 

День приїзду 14.09.2018, мандатна комісія у день приїзду з 15:00. Зважування спортсменів 

у день приїзду з 17:30 до 18:30. Нарада представників і тренерів о 18:30. День від’їзду - 

16.09.2018, після закінчення змагань. 

3. Загальне керівництво організацією та проведенням змагань здійснює Федерація 

гирьового спорту України (ФГСУ) та Департамент освіти та науки і Департамент спорту, 

сім’ї та молоді Запорізької міської ради. Відповідальність за підготовку місць та 

безпосереднє проведення змагань покладається на Департамент культури і туризму 

Запорізької міської ради, Федерацію гирьового спорту Запорізької області та Головну 

суддівську колегію (далі - ГСК), затверджену в установленому порядку. Головний суддя 

змагань: суддя міжнародної категорії Черепаха-Волкова Любов Олександрівна (м. 

Запоріжжя). т-н: 0952343567; 0960435004, Головний секретар змагань: суддя міжнародної 

категорії Биков Євген Юрійович (м. Бориспіль). 

4. Учасники змагань. До участі у Всеукраїнських змаганнях 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 з двоборства за 

правилами Федерації гирьового спорту України, що відповідають правилам Міжнародної 

Федерації гирьового спорту: 

 Юнаки 2000-2001 р-н. вагові категорії до 55,60,65,70,75,80,+80 кг, вага гир 24 кг. 

 Юнаки 2002-2003 р-н. вагові категорії до 50,55,60,65,+65 кг вага гир 16 кг. 

 Юнаки 2004-2005 р-н. вагові категорії до 45,55,65,+65 кг вага гир 12 кг 

 Юнаки 2006-2007 р-н. вагові категорії 40,45,+45 кг вага гир 8 кг. 

 Юнаки 2008 р-н. і мол. вагові категорії до 35,+35 кг вага гир 4 кг. 

 Дівчата2000-2001 р-н. вагові категорії до 55,60,+60 кг вага гир 16 кг. 

 Дівчата 2002-2005 р-н. вагових категоріях до 50,55,+55 * вага гир 12 кг. 

 Дівчата 2006-2007 р-н вагові категорії до 40,45,+45 вага гир 8 кг. 

 Дівчата 2008 р-н. і мол. вагові категорії до 35,+35 вага гир 4 кг. 

Програма змагань. 

15 вересня - 09:30 - урочисте відкриття змагань; 10:00 - початок змагань; 10:00 - 17:00- 

змагання юнаків 2006 року і молодших та всіх дівчат 17:30 - нагородження переможців і 

призерів загань; 

16 вересня - 10:00 - продовження змагань; 10:00 - 17:00 - змагання юнаків 2000-2005 року 

народження; 17:30 - нагородження переможців і призерів загань. Від’їзд команд. 

6. Умови визначення переможця. 

Переможці в особистому заліку в кожній віковій групі та ваговій категорії визначаються 

за найбільшою сумою підйомів в обох вправах. 

За умови рівної кількості підйомів у декількох спортсменів перевагу має: 

 учасник, що має меншу власну вагу до виступу; 

 учасник, що виступає за жеребкуванням попереду суперника; 

 учасник, що має меншу власну вагу після виступу. 

Місця в командній першості визначаються за найбільшою кількістю набраних очок 

заліковими учасниками. Бали нараховуються по одному кращому результату в кожній 

ваговій та віковій категорії. 

За умови рівної кількості набраних очок у декількох команд, перевагу має команда, що 

показала найвищий результат за загальною кількістю підйомів. 

7. Нагородження. Учасники змагань, які посіли 1, 2, 3 місця у кожній ваговій категорії, 

нагороджуються призами, дипломами і медалями відповідних ступенів. Команда-

переможець нагороджується перехідним Кубком ядрового герцю и дипломом, а учасники 

команди і тренер медалями і дипломами. 

8 . Умови прийому учасників змагань.  



Витрати по організації та проведенню змагань (оренда спортивного інвентарю, 

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. 

Стартові внески не передбачені. 

9. 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 місця проведення змагань 

покладається на їх власників. Контроль за підготовкою місця проведення змагань та 

забезпечення безпеки при проведенні змагань покладається на ГСК. Власник місця 

проведення змагань 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. 

10. 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 ГСК 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. 

11. Заявка. 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. 

12. 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: 045-95-35-336. Організаційний комітет: Черепаха-Волкова Любов 

Олександрівна (м. Запоріжжя). т-н: 0952343567; 0960435004. 


