ПОГОДЖЕНО
І Віце-президент Федерації важкої

РЕГЛАМЕНТ
проведення чемпіонату України серед студентів з важкої атлетики 2016 р.
1. Мета і завдання
Розвиток студентського спорту в вищих навчальних закладах України.
Пропаганда здорового способу життя, залучення молоді до активних занять спортом.
Виявлення кращих спортсменів з важкої атлетики серед студентів ВНЗ України.
2. Організація та керівництво проведенням змагань
Керівництво підготовкою та проведенням чемпіонату України здійснюється Комітетом
з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України (далі - Комітет) та
Федерацією важкої атлетики України (далі - Федерація).
Проведення змагань покладається на головну суддівську колегію, яка
затверджується Федерацією.
Безпосередня підготовка та відповідальність за організацію та проведення фінальних
змагань чемпіонату України покладається на обласне відділення (філію) Комітету та
обласну федерацію важкої атлетики.
3. Учасники змагань
У змаганнях беруть участь збірні команди областей та команди спеціалізованих
вищих навчальних закладів України
До участі допускаються спортсмени віком від 17 до 28 років (на день проведення
змагань), які є студентами, курсантами, аспірантами денної форми навчання ВНЗ 3-4 рівня
акредитації незалежно від форми власності з кваліфікацією не нижче І спортивного розряду
у чоловіків та II спортивного розряду у жінок, в залік ідуть результати н? нижче
І спортивного розряду у чоловіків та II спортивний розряд у жінок.
Склад команди: 15 спортсменів (7 чоловіків + 5 жінок + 2 тренери')
Здвоювання дозволяється в двох вагових категоріях.
Спортсмени допускаються до змагань при наявності страхового поліса.
4. Термін проведення змагань
Чемпіонату України з важкої атлетики серед студентів проводиться з 20 по 24 квітня
2016 року в м. Хмельницькому.
*
5. Умови проведення фінальних змагань та визначення переможців
Чемпіонату України серед студентів проводиться за діючими правилами Федерації
важкої атлетики України.
Особисті місця учасників у кожній ваговій категорії визначаються за найбільшою
піднятою вагою в сумі двоборства. а також в окремих вправах - ривку та поштовху.
Нарахування очок на змаганнях, показаних в сумі двоборства, здійснюється згідно з
зайнятим місцем та таблицею (додаток 1). Нарахування очок у ривку та поштовху, як у
неолімпійських номерах програми, проводиться за коефіцієнтом 0,5.
Командні місця визначаються згідно суми набраних очок учасниками змагань. При
рівності очок у двох і більше команд при визначенні командної першості перевага віддається
тій, що має більцГе перших, других і так далі особистих місць.
Командні місця серед спеціалізованих навчальних закладів визначаються окремим
заліком.

2
За студентів, членів національної збірної команди України, які перебувають на
навчально-тренувальних зборах або на міжнародних змаганнях в період проведення
чемпіонату України, очки не нараховуються.
6. Програма змагань
20 квітня 2016 р. - день приїзду;
21 - 24 квітня 2016 р. - змагання.
Примітка: рішення про зміни програми виноситься головною суддівською колегією
згідно з кількістю прибулих учасників.
7. Фінансові умови
Проїзд, проживання та харчування спортсменів та тренерів чемпіонату України серед
студентів здійснюються за рахунок організацій, що відряджають.
Витрати на організацію змагань та оплату роботи суддів (проїзд, добові в дорозі,
харчування та проживання), нагородження переможців та призерів змагань здійснюються за
рахунок коштів Федерації та Комітету.
Судді повинні мати відповідну суддівську форму та посвідчення судді відповідної
категорії.
8. Нагородження
Команди, які посіли І, II. III місця нагороджуються кубками та дипломами Коміт' гу.
Спортсмени, які посіли І-ІІІ місця у сумі двоборства нагороджуються медалями та
дипломами Комітету, цінними подарунками Федерації. Тренери переможців нагороджуються
дипломами.
9. Безпека та підготовка місць проведення змагань
Підготовка спортивних споруд здійснюється відповідно до Положення про порядок
підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення
масових спортивних та культурно-видовищних заходів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025.
Відповідальність за підготовку місць проведення змагань та за виконання вимог
заходів безпеки покласти на головного суддю змагань відповідно до наказу Держмолодьспорту
України від 19.02.2004 №496 “Про відповідальність тренерів та спортсменів за виконав' ія вимог
заходів безпеки під час проведення навчально-тренувальних зборів та змагань”.
10. Строки та порядок подання заявок на участь у змаганнях
Попередні заявки за формою, що додається (додаток 2), подаються до Комітет)’ за місяць
до початку проведення змагань за електронною поштою: к(л'я2Д)икг.пеІ або факсом
044 486-62-19. Без попередніх заявок учасники до змагань не допускаються.
Для проходження мандатної комісії надається:
- заявка, завірена представником команди, лікарем, керівником ВУЗу, студентський квиток,
залікова книжка студента (додаток 2);
-документи які засвідчують особу спортсмена та місце його проживання
Всі учасники змагань та судді повинні мати при собі реєстраційний номер облікової
картки платника податків.
Контактні тел.:
Комітет - тел/факс 044 486-62-19 (Волинець В. А.)
Федерація - тел/факс 044 537 25 27 (Довгич О.В.)

Комітет з фізичного виховання та спорту МОН України
Федерація важкої атлетики України

Додаток 1
Таблиця нарахування очок.
I місце - 28 очок; 2 місце - 25 очок; 3 місце - 23 очка; 4 місце - 22 очка; 5 місце - 21 очко;
6 місце - 20 очок; 7 місце - 19 очок; 8 місце -18 очок; 9 місце - 17 очок; 10 місце - 16 очок;
II місце- 15очок; 12 місце- 14 очок; 13 місце- 13 очок; 12 місце- 11 очок; 15 місце- ' 1 очок;
16 місце - 10 очок; 17 місце - 9 очок; 1 8 місце - 8 очок; 19 місце - 7 очок; 20 місце - 6 очок;
21 місце - 5 очка; 22 місце - 4 очка; 23 місце - 3 очка; 24 місце - 2 очка: 25 місце - 1 очко.
За виконання нормативу МСУ нараховується 10 очок, МСМКУ - ЗО очок.
Згідно правил змагань з важкої атлетики
Додаток 2
Заявка
на участь у чемпіонаті України з важкої атлетики серед студентів
від ______________________________________________
Прізвищеі
м’я

Дата і
рік
народ
ження

Спорт.
звання,
розряд

Вагова
катег.
(кг)

1

2

3

Хлян
Марія
Володими
рівна

08.06.
1992

МСУМК

Область,
місто, ВУЗ

ФСТ,
відом
ство

Тренер

4

Кращий
резуль
тат у сумі
двоборств
а
5

6

7

69 кг

217 кг

Тернопільська

Колос +
Динамо

8
Симів В.М.
Шаймарданова В.Ю.

До участі у змаганнях допущ ено_______ чол.
Лікар
Керівник організації
Представник (тренер) команди

(______
(

____________ )

(

)

Підсумковий протокол
змагань у вид програми (вагова категорія)
Прізвище
ім’я

Рік
народ
ження,
кваліфікац.

1

2

Хлян Марія
Володими
рівна

Область,
місто/
ВУЗ

Особ.
вага,
ФСТ

Ривок:
резуль
тат/
місце

Поштовх
резуль
тат/
місце

Сума:
результат/місце

Кіль
кість,
очок

Тренер

3

4

5

6

7

8

9

Тернопі
льська,
ШВСМ

69 кг
Колос+
Динамо

98 кг
1 місце

119 кг
1 місце

217 кг
1 місце

Симів
28
В.М.,
Шаймарданова В.Ю.
Підсумковий протокол підписується головним суддею та секретарем змагань і
подається у триденний термін до Комітету з фізичного виховання та спорт} МОНУ
Федерації важкої атлетики України та Мінмолодьспорту України.
1992
мсумк

