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Регламент
Відкритого Кубку Заходу зі змішаних єдиноборств ММА “Lemberg Fight Cup”
присвячений пам'яті Ігора Слюсарчука
(діти, юнаки, юніори, дорослі )
1. Цілі та завдання
Відкритий Кубок Заходу зі змішаних єдиноборств ММА “Lemberg Fight Cup”
присвячений пам'яті Ігора Слюсарчука (діти, юнаки, юніори, 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 Заходу проводиться з 19 по 20 листопада 2021 року у м. Львів, вул. Клепарівська
39а (Легкоатлетичний манеж з велотреком).
3. Організація та керівництво проведенням змагань
Керівництво організацією та проведенням змагання здійснює Львівський обласний
відокремлений підрозділ Федерації змішаних єдиноборств ММА України (далі – Підрозділ).
Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення Кубку Заходу
покладається на Управління фізичної культури та спорту Львівської обласної державної
адміністрації та на суддівську колегію, сформовану Федерацією.
4. Учасники змагань
До участі у Кубку Заходу 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 і старше;
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Вагові категорії:

1) молодші діти (хлопці та дівчата) – 28 кг, 31 кг, 34 кг, 37 кг, 40 кг, 44 кг, 48 кг, 52
кг, 57 кг, 62 кг, 62+ кг;

2) старші діти (хлопці та дівчата) – 31 кг, 34 кг, 37 кг, 40 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг,
62 кг, 67 кг, 72 кг,77 кг, 77+ кг;

3) юнаки (кадети та кадетки) – 40 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, 62 кг, 67 кг, 72 кг, 77
кг, 82 кг, 82+ кг;

4) юніори та юніорки – 52,2 кг, 56,7 кг, 61,2 кг, 65,8 кг, 70,3 кг, 77,1 кг, 83,9 кг, 93 кг,
120,2 кг; 47,6 кг тільки у жінок;

5) дорослі (чоловіки і жінки) – 52,2 кг, 56,7 кг, 61,2 кг, 65,8 кг, 70,3 кг, 77,1 кг, 83,9
кг, 93 кг, 120,2 кг.
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 і старше – не нижче ІІ розряду;
Учасникам ЗАБОРОНЕНО:
- використання форми, що містить зображення або написи, що протирічать нормам
моралі, або розпалюють політичну або міжнаціональну ворожнечу;
- нецензурно висловлюватися на адресу організаторів, суддів, контролерів та маршалів,
спонсорів, глядачів та медичних працівників, що забезпечують змагання. Учаснику буде
зроблено 1 зауваження, при повторному випадку учасника буде дискваліфіковано.
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
Змагання проводяться за умови дотримання карантинних норм, а також інших вимог
законодавства в частині запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із
значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS CoV – 2, з урахуванням фактичних обставин щодо епідемічної ситуації та зонування на
дату проведення змагань, і відповідно до вимог щодо одночасного перебування учасників
(спортсменів, тренерів, суддів) у спортивній споруді (місці проведення змагань).
Кубок Заходу проводиться з 19 по 20 листопада 2021 року у м. Львів, вул. Клепарівська
39а (Легкоатлетичний манеж з велотреком).
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Програма змагань:
19 листопада 2021 року:
до 12:00 – приїзд учасників команд;
13:00–18:00 – мандатна комісії, зважування та жеребкування всіх вікових груп (м. Львів, вул.
Клепарівська 39а;
18:00 – 20:00 – нарада представників команд та суддів.
20 листопада 2021 року:
8:30 — 9:00 — урочисте відкриття;
9:00 – 15:00 – попередні поєдинки всіх вікових груп;
16:00-19:00 - 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.
21 листопада 2021 року: День від'їзду учасників.
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 Заходу
нагороджуються кубками, медалями, дипломами та пам’ятними призами.
Команди, які посіли 1, 2, 3 місця у командному заліку на Кубку Заходу,
нагороджуються кубками та дипломами відповідних ступенів.
9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників
Витрати на організацію та проведення змагань здійснюється за рахунок Львівського
обласного відокремленому підрозділу ГО «Федерація змішаних єдиноборств ММА України»
та інших позабюджетних коштів.
Витрати на участь у змаганнях (проїзд, добові, проживання) здійснюється за рахунок
організацій, що відряджають.
Встановлено стартовий благодійний безповоротний внесок в розмірі 300 гривень 00
копійок з кожного спортсмена.
10. Строки та порядок подання заявок на участь у змаганнях
Попередні заявки подаються до 14-го листопада 2021 року, за адресою: E-mail:
mmaukraine.secretary@gmail.com
(Ткаченко
Наталія
Вікторівна,
тел. 096 106 12 04). 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:

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).
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Анкета учасника (Додаток № 2).

Страховий поліс.

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.
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.
11. Додаткова інформація
Контакти:
Приймаюча сторона (розміщення команд):
Олег Грицюк тел.: 093 67 67 939
Руслан Телібаєв тел.: 093 763 49 70
Головний суддя змагань — Лунга Олександр тел.: 093 406 11 23, 095 348 41 08
Головний секретар змагань — Ткаченко Наталія тел.: 096 106 12 04
Регламент є офіційним викликом на змагання!
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