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ПОЛОЖЕННЯ
про проведення відкритого чемпіонату Херсонської області з боксу
серед молоді 1999 – 2000 рр.н.

1. Цілі та задачі:
- популяризація, пропаганда і розвиток боксу в області;
- підвищення спортивної майстерності боксерів;
- пропаганда здорового способу життя і занять фізичною культурою та спортом;
- поліпшення навчально-спортивної роботи у фізкультурно-спортивних організаціях;
- оцінка роботи тренерсько-викладацького складу;
- відбір кандидатів для формування збірної команди Херсонської області для
представництва на чемпіонатах України;
- пошук перспективних боксерів.

2. Керівництво змаганнями.
Загальне керівництво організацією та проведенням змагань здійснюється
Управлінням з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної
адміністрації, Херсонською обласною організацією Федерації боксу України.
Безпосереднє керівництво в проведені змагань покладається на головну суддівську
колегію, затверджену Херсонською обласною організацією Федерації боксу України.

3. Учасники змагань. Заявки.
В змаганнях беруть участь боксери з Херсонської області та України молоді 1999 –
2000 рр.н., які займаються боксом не менше одного року. Учасники команд повинні мати
допуск лікаря. Вагові категорії – згідно правил Міжнародної асоціації любительського
боксу (АІВА).
Заявки, затверджені Центром Здоров’я та спортивної медицини, надаються в день
зважування спортсменів.

4. Місце, час, програма проведення змагань.
Змагання проводяться у м. Олешки, Херсонської області з 5 по 7 квітня 2017 року в
спортивному залі ДЮСШ «ЗОЛОТА НИВА» (вул. Параходна, 26).
4 квітня (до 18-00) – прибуття, реєстрація спортсменів, технічні збори;
5 квітня з 8-00 до 10-00 години – зважування учасників і жеребкування;

5 квітня о 16-00 – початок змагань, урочисте відкриття змагань, попередні двобої;
6 квітня о 12-00 – півфінальні двобої;
7 квітня о 12-00 – фінальні поєдинки, нагородження призерів, від’їзд команд.
Змагання проводяться згідно діючих правил Міжнародної асоціації любительського
боксу (АІВА).

5. Нагородження.
Боксери, які зайняли 1, 2, 3 місця нагороджуються дипломами (грамотами) та
медалями відповідних ступенів.
Спеціальними призами будуть відмічені боксери, в номінаціях «Найкращий бій»,
«За Волю до Перемоги», «За кращу техніко-тактичну підготовку».

6. Забезпечення проведення змагань.
Всі витрати, пов’язані з проїздом, добовими в дорозі, харчуванням та проживанням
(розміщенням) запрошених команд (тренерів й спортсменів), здійснюються за рахунок
організацій, що відряджають.
Дипломи (грамоти), медалі та спеціальні призи (цінні подарунки) переможцям і
призерам змагань, медичне забезпечення, поліграфічна продукція, комп’ютерне
забезпечення, підготовка звітної документації – за рахунок Херсонської обласної
організації Федерації боксу України.

7. Безпека під час змагань.
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.
Контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпечення безпеки проведення
змагань здійснює комісія, до складу якої входять головний суддя змагань та лікар змагань.
Власник спортивної споруди не менш, ніж за чотири години до початку змагань
зобов’язаний подати Акт до комісії про готовність споруди для проведення змагань. За
невиконання вимог, викладених у цьому пункті, що стали причиною виникнення
надзвичайних обставин під час проведення змагань, передбачена відповідальність
відповідно до діючого законодавства України.

8. Строк та порядок подання заявок на участь у заході.
Попередні заявки та підтвердження про кількісний склад спортсменів,
представників команд та тренерів подаються до 3 квітня 2017 року на електрону пошту
секретаря ХОО ФБУ lawyer7522@gmail.com або безпосередньо старшому тренеру.
За детальною інформацією звертатися до старшого тренера Херсонської області з
боксу серед молоді – Мельник Костянтин Володимирович (тел. 066-955-02-96).

Дане положення є офіційним викликом та запрошенням на змагання.
ОРГКОМІТЕТ

