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П О Л О Ж Е Н Н Я
про проведення чемпіонату області з армспорту

1. МЕТА І ЗАДАЧІ
Чемпіонати області з армспорту проводяться з метою:
- популяризація та пропаганда армспорту серед молоді;
- підвищення майстерності спортсменів;
- визначення сильніших спортсменів для участі у чемпіонаті України.

2. ТЕРМІНИ І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
Змагання проводяться 26 лютого 2011 року в БК ”Металургів” пр. Металургів, 150
м. Маріуполь. 
Початок 26.02.2011 – о 12.00 годині.

3. КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЬ
Загальне керівництво проведенням змагань здійснює обласне управління з питань 

фізичної культури та спорту. Безпосереднє проведення змагань покладається на Донецьку 
обласну федерацію армспорту та головну суддівську колегію. 

4. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
До участі в змаганнях допускаються збірні команди міст та районів: чоловіки, які 

займаються армспортом не менше 6 місяців.
Змагання особисто-командні та проводяться у вагових категоріях на ліву та праву руки:
Чоловіки –70, 80, 90, +90.
Склад команди (чоловіки) – у кожній ваговій категорії дозволяється виступ не більше 2 

спортсменів від команди та 1 тренер-представник. 

5. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
Змагання проводяться згідно правил, затвердженими Українською Федерацією 

Армспорту та погодженими Держкомспортом України. 

6. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ
26 лютого БК ”Металургів”, пр. Металургів, 150 
мандатна комісія : 10-00 – 10-30;
зважування: 10-30 – 12-00;
26 лютого БК ”Металургів” – початок змагань 12-00 

7. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ
Спортсмени, які посіли 1 – 3 місця у кожній ваговій категорії, нагороджуються 

грамотами управління відповідних ступенів.
Команди, які посіли 1 – 3 місця у кожній ваговій категорії, нагороджуються грамотами 

управління відповідних ступенів.

8. ФІНАНСОВІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
Всі витрати, пов’язані з організацією та проведенням змагань, у тому числі медичне 

обслуговування (окрім страхування), здійснюється за рахунок залучених позабюджетних 
надходжень.



Витрати по відрядженню учасників змагань, тренера – представника несуть  організації 
що відряджають.

9. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ СПОРТИВНИХ СПОРУД
Відповідно 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.
Власник спортивної споруди не менш ніж за чотири години до початку змагань повинен 

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, спонукає до відповідальності, 
передбаченої чинним законодавством України.

10. МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗМАГАНЬ
Медичне забезпечення змагань здійснюється 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. Присутність лікаря із спортивної медицини обов’язкова на змаганнях всіх 
рівнів. Лікарські бригади, які обслуговують спортивно-масові заходи, повинні мати все 
необхідне для надання невідкладної медичної допомоги та транспортування постраждалих у 
відповідні лікувально-профілактичні заклади.

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.

Лікар представляє в організаційний комітет або суддівську колегію план медичного 
забезпечення змагань та звіт після їх закінчення згідно із затвердженою формою.

11. ПОРЯДОК ТА ТЕРМІН ПОДАННЯ ЗАЯВОК
Попередні заявки для участі команди та спортсменів у особистому заліку у Чемпіонаті 

Донецької області надсилаються не пізніше, ніж за 15 днів до початку змагань на е-mail 
Донецького обласного осередку УФА: balandin  @  hitline  .  net  .  ua  

Заявка (зразок додаток 1)  на участь у змаганнях повинна бути надрукована 
українською мовою, підписана керівником органу виконавчої влади з питань фізичної 
культури та спорту, завірена лікарем та печаткою міського або обласного ЛФД (лікарсько-
фізкультурний диспансер) та подається до мандатної комісії у день приїзду учасників.

 Паспорти або довідки про прописку з місця проживання з фотокарткою спортсменів 
подаються до мандатної комісії змагань в день приїзду.

  На учасників змагань чемпіонату області для юнаків та юніорів подаються паспорти 
або свідоцтва про народження з документом із фотокарткою, який підтверджує особу 
(студентський або учнівський квиток).

  До змагань допускаються  команди та учасники, які надіслали попередні заявки в 
установлений термін, подали на мандатній комісії заявки установленої форми, , а учасники – 
підтверджуючі документи.
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