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ЗАТВЕРДЖУЮ
Президент Федерації змішаних
єдиноборств ММА України
_________________О. Г. Рожкевич
“____”__________________ 2018 р.
Регламент
Кубок Заходу зі змішаних єдиноборств ММА “Lemberg Fight Cup”
присвячений пам`яті Ігора Слюсарчука (діти, юнаки, юніори, та дорослі) (далі
– Кубок Заходу)
(діти, юнаки, юніори та дорослі)
1. Цілі та завдання
Кубок Заходу зі змішаних єдиноборств ММА “Lemberg Fight Cup”
присвячений пам`яті Ігора Слюсарчука (діти, юнаки, юніори, та дорослі) (далі
– Кубок Заходу) проводиться з метою:
вшанування пам`яті Ігора Слюсарчука;
широкого залучення населення до занять фізичною культурою та
спортом;
подальшого розвитку виду спорту і його популяризації в державі;
підвищення рівня майстерності спортсменів;
активізації навчально-тренувальної роботи в спортивних організаціях;
підведення підсумків роботи в спортивних організаціях.
2. Строки і місце проведення змагань
Кубок Львова проводиться з 16 по 18 Листопада 2018 року
у м. Львів, вул. Клепарівська 39А (приміщення велотреку).
3. Організація та керівництво проведенням змагань
Керівництво організацією та проведенням змагань здійснюють
Львівський відокремлений осередок та Федерація змішаних єдиноборств
ММА України (далі – Федерація).

4. Учасники змагань
До участі у чемпіонаті України допускаються збірні команди областей,
Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя.
Склад команди: необмежений, у т.ч., 2 тренери, 1 суддя.
Вікові категорії учасників змагань:
діти (молодша вікова група) хлопці від 10 до 11 років;
діти (старша вікова група): хлопці від 12 до 13 років;
юнаки (кадети): хлопці від 14 до 15 років;
юніори: юніори від 16 до 17 років;
дорослі: 18+ років.
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Вагові категорії:
№ Вікові
з/ групи
п
10-11
1
років
12-13
1
років
14-15
2
років
16-17
3
років
18+
4
років

Вагові категорії
27 30

33

36

39

42

45

48

52

52+

33

36

39

42

45

48

52

56

60

60+

39

42

45

48

52

56

60

65

48

52

57

61,2 65,8

70,3

77,1

84

57

61,2 65,8

70,3

77,1

84

65+
93
93

93+

Рівень допуску до змагань (за класифікацією):
діти (молодша вікова група) не нижче ІІ юнацький розряду;
діти (старша вікова група) – не нижче І юнацький розряду;
юнаки 14-15 років – не нижче ІІІ розряду;
юніори 16-17 років – не нижче ІІІ розряду;
дорослі 18+ – не нижче ІІ розряду.
Форма одягу учасників змагань спортивна, згідно з вимогами Правил
спортивних змагань зі змішаних єдиноборств ММА (далі – Правила).
5. Характер заходу
Змагання особисто-командні проводяться відповідно до Правил.
6. Програма проведення змагань
Кубок Львова проводиться з 16 по 18 Листопада 2018 року
у м. Львів, вул. Клепарівська 39А (приміщення велотреку).
Програма змагань:
16 листопада 2018 року:
до 12:00 – приїзд учасників команд;
13:00–18:00 – мандатна комісії, зважування та жеребкування всіх вікових груп;
18:00 – 20:00 – нарада представників команд та суддів та суддівський семінар.
17 листопада 2018 року: - м. Львів, вул. Клепарівська 39А
(приміщення велотреку):
9:00 – 15:00 – попередні поєдинки всіх вікових груп;
15:00 – 15:30 – урочисте відкриття;
17:00-18:00 - фінали вікових груп (10-11, 12-13, 14-15 років);
19:00 – 21:00 – фінали вікової групи (16-17, 18+ років);
21.30 - Нагородження та офіційне закриття Кубку Заходу.
18 листопада 2018 року: День від`їзду учасників.
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7. Безпека та підготовка місць проведення змагань
Підготовка місць проведення змагань здійснюється 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 ”.
8. Умови визначення першості та нагородження переможців та
призерів
Спортсмени, які посіли 1, 2, 3 місця у особистому заліку на Кубку Львова
нагороджуються кубками, медалями, дипломами та пам’ятними призами.
Команди, які посіли 1, 2, 3 місця у командному заліку на Кубку Львова,
нагороджуються кубками та дипломами Федерації відповідних ступенів.
9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення
учасників
Витрати на організацію та проведення змагань здійснюється завдяки
Відокремленому осередку Львівської області та інших коштів залучених
федерацією.
Витрати на участь у змаганнях (проїзд, добові, проживання) здійснюється
за рахунок організацій, що відряджають.
Встановлено стартовий благодійний безповоротний внесок в розмірі 150
гривень 00 копійок з кожного спортсмена.
10.Строки та порядок подання заявок на участь у змаганнях
Попереднє підтвердження кількісного складу учасників змагань
здійснюється до 11-го листопада 2018 року, за адресою: E-mail:
olegid@ukr.net Іменні заявки та відповідні документи, які підтверджують
вік та особу спортсмена, паспорт спортсмена, ідентифікаційний номер та
страховий поліс спортсмена подаються до мандатної комісії представником
(тренером) в день приїзду команди на змагання.
До мандатної комісії подаються:
1. Іменна заявка (за встановленою формою) з вказаним прізвищем,
ім’ям та по батькові, роком народження, спортивним розрядом, регіоном,
тренером спортсмена, завірена лікарем, печатками лікарсько-фізкультурного
диспансеру, регіонального управління або відділу з питань фізичної культури і
спорту, регіональної федерації (Додаток № 1).
2. Анкета учасника (Додаток № 2).
3. Страховий поліс.
4. Паспорт, посвідчення особи, військовий білет або свідоцтво про
народження і документ із фотографією для осіб, які не досягли 14-річного
віку.
Мандатній комісії заборонено приймати заявки, які не будуть
відповідати вказаній формі, складені неповністю або не затверджені у
відповідних медичних закладах.
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Недотримання вимог щодо учасників змагань, не оформлення
документів зазначених в пункті або відсутність будь якого з них позбавляє
спортсмена або команду права на участь у змаганнях.
Контакти:
Приймаюча сторона (розміщення команд):
Олег Грицюк тел.: 093 67 67 939
Василь Федорич тел.: 073 037 08 35
Головний суддя змагань - Ігор Кордіяка тел.: 093 439 15 173
Головний секретарьзмагань - Сергій Луньов тел.: 066 943 23 90
Регламент є офіційним викликом на змагання!

Іменна командна заявка
На участь у чемпіонат України серед дітей, юнаків, юніорів та молоді
Від команди Львівської області
Дата 1-3 квітня 2016 р.
Місце проведення м. Житомир
№
з/п

П.І.Б.

Рік
народження

Спортивний
розряд

Вагова
категорія

Область
(місто)

П.І.Б.
тренера

1

Вітик Олег
Володимирович

14.04.2006

ІІ (юнацький)

33

Львів

Попик
Ю.Б.

2

Мамчур Роман
Тарасович

14.03.1994

ІІ

65,8

Львів

Грицюк
О.Р.

3

Заяць Віталій
Васильович

07.10.1996

ІІ

77,1

Львів

Грицюк
О.Р.

4

Мосінг Адам
Володимирович

17.09.1995

ІІ

77,1

Львів

Грицюк
О.Р.

5

Телібаєв Руслан
Андрійович

20.07.1998

КМС

52

Львів

Грицюк
О.Р.

6

Вдович Володимир
Васильович

17.08.1999

ІІІ

65,8

Львів

Попик
Ю.Б.

7

Вознюк Ярослав
Володимирович

16.03.1996

ІІ

56

Львів

Грицюк
О.Р

8

Бугрій Юрій
Миколайович

29.04.1997

ІІ

84

Львівська
м.Самбір

Яровий
С.С.

9

Лесько Ігор
Андрійович

04.09.1998

ІІІ

70

Львів

Согор
О.Ю.

10

Липський Юрій
Володимирович

07.05.2000

ІІІ

56

Львів

Согор
О.Ю.

11

Лисицин
Володимир
Михайлович

15.07.2000

ІІІ

65,8

Львів

Керимли
М.Ш.

Всього допущено до змагань __________________________спортсменів
Лікар _____________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

Представник команди _____________
(підпис)
Тренер

_____________
підпис

_______________
(дата)

__ _____Грицюк О. Р.____________
(прізвище, ініціали)
__ ____Грицюк О. Р.____________
(прізвище, ініціали)

Віза
лікаря

АНКЕТА-ЗАЯВКА
Учасника ____________________________________________________________
(назва турніру)
________________
(дата проведення)

________________________________________________
(місце проведення)

Прізвище, ім'я, по батькові ___________________________________________
Число, місяць, рік і місце народження__________________________________
Стать_________________ Вага _________ Зріст________
Регіон, організація__________________________________________________
Домашня адреса (адреса реєстрації)___________________________________
Паспорт (ким, коли виданий) _________________________________________
__________________________________________________________________
Реєстраційний номер платника податків________________________________
Контакти__________________________________________________________
Основний вид спорту, розряд_________________________________________
Спортивні досягнення (усі титули і призові місця) _______________________
__________________________________________________________________
Стан здоров'я_______________________________________________________
__________________________________________________________________
(заповнює лікар)

Допуск до змагань__________________________________________________
(підпис лікаря)

Я ознайомлений з Правилами змагань зі змішаних єдиноборств (ММА), положенням
(регламентом) про змагання і програмою змагання. Зобов'язуюсь неухильно їх виконувати. Вразі
отримання травми жодних претензій до організаторів змагань не матиму. Всю відповідальність за своє
здоров’я несу особисто.
Уся інформація, подана в цій анкеті, викладена правильно. Даю згоду на обробку своїх
персональних даних.
Спортсмен:
_____________________
(дата)

_________________ / ____________________/
(підпис)
Прізвище, ініціали

Тренер:
_____________________
(дата)

_________________ / ____________________/
(підпис)
Прізвище, ініціали

