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РЕГЛАМЕНТ
проведення відкритого Чемпіонату Харківської області
зі змішаних єдиноборств ММА серед молодших дітей 10-11 років,
старших дітей 12-13 років, юнаків 14-15 років, юніорів 16-17 років, та
дорослых чоловіків та жінок 18+
25-27 січня 2019 року
1. Мета проведення змагань
•
сприяння поширенню, популяризації та пропаганді змішаних єдиноборств
ММА серед населення Харківської області.;
•
відбір збірної команди області зі змішаних єдиноборств ММА для участі у
Чемпіонаті України;
•
виявлення перспективного резерву для збірної команди області зі змішаних
єдиноборств ММА
2.Терміни та місце проведення змагань
Змагання проводяться 25-27січня 2019 року у м. Харків, пров. Отакара Яроша, 14, НСК
"Каразінський".
3. Керівництво проведення змагань
Загальне керівництво організацією та проведенням змагань здійснює Департамент у
справах молоді та спорту Харківської облдержадміністрації.
Відповідальність за безпосереднє проведення змагань покладається на Харківський
обласний відокремлений підросзділ Федерації змішаних єдиноборств ММА України та
Головну суддівську колегію.
Головний суддя – Лунга Олександр Сергійович
Головний секретар – Крюков Дмитро Анаталійович
4. Учасники змагань
До участі у змаганнях допускаються спортсмени чотирьох вікових груп: 10-11 років; 12-13
років; 14-15 років; 16-17 років, та дорослі 18+
Вагові категорії молодших дітей 10-11 років: до 27 кг, до 30 кг, до 33 кг, до 36 кг, до 39кг, до
42 кг, до 45 кг, до 48 кг, до 52 кг, +52 кг.
Вагові категорії старших дітей 12-13 років: до 33 кг, до 36 кг, до 39кг, до 42 кг, до 45 кг, до
48 кг, до 52 кг, до 56 кг, до 60 кг, +60 кг.
Вагові категорії юнаків 14-15 років: , до 39кг, до 42 кг, до 45 кг, до 48 кг, до 52 кг, до 56 кг,
до 60 кг, до 65 кг, +65 кг.
Вагові категорії юніорів 16-17 років: до 48 кг, до 52 кг, до 56,7 кг, до 61,2 кг, до 65,8 кг, до
70,3 кг, до 77,1 кг, до 84 кг, до 93 кг

Вагові категорії дорослих чоловіків 18+ : до 52 кг, до 56,7 кг, до 61,2 кг, до 65,8 кг, до 70,3 кг,
до 77,1кг, до 84 кг, до 93 кг, до 120 кг, 120+кг.
Вагові категорії дорослих жінок 18+ : до 48кг, до 52 кг, до 56,7 кг, до 61,2 кг, до 65,8 кг, до
70,3 кг.
В кожній ваговій категорії для дітей та юнаків та юніорів дозволяється 100 грам допуску, для
дорослих 500 грам допуску.
Кількість учасників у ваговій категорії не обмежена.
5. Програма змагань
Реєстрація учасників вікової групи 18+ проводиться на сайті MyNextMatch до 20
січня.
25 січня на сайті MyNextMatch о 17.00 відбудеться жеребкування вікової групи 18+.
25cічня: 17.30-18.00 реєстрація, зважування учасників 10-11 років, 12-13 років, 14-15
років. Мандатна комісія ( пров. Отакара Яроша, 14, НСК "Каразінський")
18.30-20.00 нарада суддівської колегії з представниками, жеребкування дітей та юнаків.
26 січня:
8.00-8.30 зважування учасників 18+ років.
9.00 -9.30 нарада суддівської колегії з представниками.
10.00 початок змагань, всі поєдинки вікової групи 10-11, 12-13, та 14-15 років.
13.00 нагородження переможців та призерів змагань 10-11, 12-13, та 14-15 років.
14.00 поєдинки вікової групи 18+ до півфіналів.
18.00-18.30 реєстрація та жеребкування учасників вікової групи 16-17 років.
27 січня:
8.00-8.30 зважування учасників 16-17 років, 18+.
8.30-9.00 нарада суддівської колегії з представниками.
10.00 початок змагань, попередні поєдинки вікової групи 16-17 років.
12.00 півфінальні поєдинки 18+.
18.00 фінали;
6. Нагородження
Учасники змагань, які посіли 1-3 місця нагороджуються дипломами та медалями
відповідних ступенів Харківського обласного відокремленого підросзділу Федерації
змішаних єдиноборств ММА України.
7. Фінансування.
Витрати по організації та проведенню змагань передбачаються за рахунок коштів,
залучених Осередком та інших позабюджетних надходжень. Харчування суддiвза рахунок
Департаменту у справах молоді та спорту Харківської облдержадміністрації.
Витрати на проїзд в обох напрямках, проживання, харчування, збереження зарплати,
добові тренерів та учасників забезпечують організації, що відряджають.
8. Підготовка спортивних споруд
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 та культурно-видовищних заходів”:
- підготовка спортивних споруд покладається на їх власників;

- контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпеченням безпеки при
проведенні змагань здійснює робоча комісія.
Власник спортивної споруди не менш, 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.
9. Заявки
У мандатну комісію 25-26.01.2019 року подається:
•
Іменна заявка встановленого зразка (додається), завірена спортивним
диспансером (або іншою медичною установою) та відряджуючою організацією;
•
Довідки лікарів про допуск до змагань;
•
Посвідчення особи, видане державними установами;
•
Кваліфікаційна книжка спортсмена;
•
Страховий поліс (страхування від спортивної травми, а не від
нещасного випадку);
•
Власноручна розписка про добровільну участь у змаганнях за правилами,
що наведені нижче.
До змагань допускаються команди та учасники, які підтвердили в установлений термін
свою участь.
Сума внеску для кожного спортсмена становить 100 грн.

Даний регламент є офіційним викликом на змагання

