РЕГЛАМЕНТ
проведення змагань
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Федерації боксу України».

Київ – 2018.

1. Вступ.
Регламент, про проведення «Кубку України з боксу серед обласних
організацій Федерації боксу України» є офіційним юридичним документом,
регламентуючим умови та положення про проведення зазначених змагань.

2. Мета і завдання.
«Кубок України з боксу серед обласних та м. Києва організацій Федерації
боксу України» - це Всеукраїнські змагання між обласними та міськими
осередками Федерації боксу України, які проводяться відповідно правил
АІБА.
Основні цілі та завдання:
- популяризація і пропаганда боксу в Україні,
- поліпшення навчально-спортивної роботи у обласних та міських
осередках

ФБУ,

підвищення

спортивної

майстерності

провідних

спортсменів України,
- виявлення спортсменів кандидатів до складу збірної команди України на
участь в офіційних міжнародних змаганнях,
- виконання нормативу «Майстер спорту України» з боксу,
- підведення підсумків роботи обласних та міських осередків Федерації
боксу України.

3. Керівництво змаганнями.
Загальне керівництво підготовкою і проведенням змагань здійснюється
Федерацією боксу України.
Безпосереднє

керівництво

проведенням

змагань

покладається

на

суддівські колегії, які затверджуються Федерацією боксу України.
Відповідальність

за

підготовку

місць,

організацію

розміщення,

харчування, покладається на Федерацію боксу України, обласні та м. Києва

організації Федерації боксу України, на території яких проводяться
змагання.
Всі змагання «Кубку України з боксу серед обласних та м. Києва
організацій Федерації боксу України» проводяться на підставі цього
Регламенту та положень розроблених обласними та міськими організаціями
та затвердженими Федерацією боксу України.

4. Заявки.
В місячній термін, від 01 лютого 2018 року, обласні та Київська міська
федерації подають до Федерації боксу України заявки на участь у «Кубку
України з боксу.
В заявочний лист осередки ФБУ включають наступну інформацію:
- Кількісний склад боксерів – 20 осіб, з розрахунку – 10 боксерів основного
складу та 10 запасних спортсменів,
- Президент обласного осередку,
- Віце-президент обласного осередку,
- Старший тренер команди,
- Тренери команди,
- Начальник команди,
- Лікар,
- Масажист,
- Менеджер команди.
Заявка підписується президентом обласного осередку ФБУ, старшим
тренером, лікарем та затверджується обласним управлінням з питань молоді
та спорту та головним лікарем ОФД.
Дозаявка та перезаявка боксерів проводиться тільки з узгодженням з
ФБУ.

5. Жеребкування.
Після закінченні термінів подання заявок на участь у Кубку України,
проводиться офіційне жеребкування, яке проводиться у два етапи:
1-й етап – всі команди діляться на дві групи: А і Б.
2-й етап – у кожній групі – шляхом жеребкування складаються графіки
двобоїв (за олімпійською системою).

6. Учасники змагань.
В змаганнях «Кубку України серед обласних та м. Києва організацій
Федерації боксу України» приймають участь

команди чоловіків (19-

40 років) обласних осередків Федерації боксу України та Київської міської
організації Федерації боксу України.
Обласним командам, які не можуть заявити на участь у змаганнях повний
склад та запасних – дозволяється об’єднуватися в одну – об’єднану команду.
Змагання проводяться на підставі календарного плану «Кубку України
серед обласних та Київської міської організації Федерації боксу України», та
Графіка двобоїв.
Змагання проводяться за олімпійською системою з вибуванням команди
після першої поразки.
Команда переможець, на свій погляд, може включати до своєї збірної
боксерів з команди, що програла.
Ця схема формування команд зберігається до фіналу.
В фінал попадають по одній команді з групи А і групи Б, які розігрують
між собою звання переможця Кубку України.
Вагові категорії: - 49 кг, - 52 кг, - 56 кг, - 60 кг, - 64 кг, 69 кг, - 75 кг, - 81
кг, - 91 кг, +91 кг.
Склад команди на зустріч: десять боксерів (по одному у кожній ваговій
категорії та) , один керівник, три тренери, лікар, відповідно до попередньої
заявки.
Кількість легіонерів з програвших команд під час проведення зустрічі має
бути не більш трьох осіб у одній команді.

7. Умови проведення змагань.
Формула двобоїв: три раунди по три хвилини, з однією хвилиною
відпочинку між раундами.
Вагові категорії: : - 49 кг, - 52 кг, - 56 кг, - 60 кг, - 64 кг, 69 кг, - 75 кг, - 81
кг, - 91 кг, +91 кг.
Проведення та суддівство змагань відбувається відповідно до правил
АІБА з боксу для АОБ.
Керівники команд за 48 (сорок вісім) годин до матчу повинні наддати
відповідальній особі Федерації боксу України попередню заявку на участь
команди у зустрічі.
Керівники команд, за годину до зважування наддають супервайзеру
матчу фінальну заявку на участь команди у зустрічі.
В попередній заявці повинно зазначити: фамілію та ім’я, рік народження,
вагову категорію, товариство, клуб, прізвище тренера. До попередньої заявки
включають 10 (десять) основних та 10 (десять) запасних боксерів – по одному
у кожній ваговій категорії.
Фінальна заявка повинна бути завірена обласним управлінням з питань
фізичної культури та спорту, лікарем обласного фізкультурного диспансеру,
керівником обласного осередку Федерації боксу України.
На зважуванні супервайзеру матчу подається: фінальна заявка, паспорт
громадянина України, медичний паспорт АІБА, та членський квиток ФБУ
(ліцензія на рік).
Команда, яка не з’явилася на матч без поважної причини і заздалегідь, не
попередила головну суддівську колегію Кубку та приймаючу сторону,
повинна повернути кошти витрачені приймаючою стороною на організацію
матчу.
При повторній неявці команди на матч – ця команда рішенням ГСК
Кубку знімається з змагань.

8. Виявлення переможців.
Суддівство змагань здійснюється відповідно до правил АІБА для АОБ з
використанням суддівської електронної апаратури.
За результатами двобоїв командам нараховуються очки:
- за перемогу 2 (два очки),
- за поразку 1 (одно) очко,
- за відсутність боксера у ваговій категорії 0 (нуль) очок.
При рівному рахунку в результаті зустрічі – перемога віддається тій
команді, в який отримав перемогу боксер найбільш важкої вагової категорії.

9. Суддівство змагань.
Суддівство у складі одного рефері, п’ять бокових суддів, супервайзера
матчу, представників ФБУ та Мінмолодьспорту, оператора суддівської
електронної апаратури, відбувається на підставі Правил АІБА з боксу для
АОБ.
Суддівська колегія на матч призначається та затверджується Федерацією
боксу України.
Супервайзер матчу визначається Федерацією боксу України за 10 (десять)
днів до матчу. Супервайзер, після призначення, у двохденний термін
повинен підтвердити свою згоду Федерації боксу України.
Супервайзер до початку матчу, разом з керівниками команд повинен
визначити кольори боксерської форми команд, для виключення їх збігу.
Взяти до відома що команда приймаючої сторони виступають у червоному
куті рингу, у червоній боксерській формі, а команда гостів – виступає у
синьому куті рингу, у синій боксерській формі.

Супервайзер до початку змагань повинен зробити висновок, щодо
придатності арени для проведення змагань, та зробити відповідний запис у
протоколі матчу.
Супервайзер разом з представниками ФЬУ і Мінмолодьспорту повинні
перевірити документи боксерів, внесених у протокол матчу. Разом з
керівниками команд вони несуть відповідальність за дотримування правил
допуску боксерів до змагань.

10. Місця проведення змагань.
Матчеві зустрічі команд проводяться на в містах – на аренах, які заявлені
обласними федераціями.
Приймаюча сторона зобов’язується:
- забезпечити безпеку та транспортне перевезення суддівської бригади та
учасників під час змагань,
- оформлення арени змагань повинно відповідати правилам АІБА,
- дві роздягальні для команд з необхідним набором меблів,
- душові з гарячою водою,
- постійні міста для вболівальників команд, офіційних представників
команд та Федерації боксу України,
- кімната для суддівської бригади з душовою, туалетом;
- повний комплект бланків протоколів та суддівських записок,
- чергування бригади швидкої допомоги та наявність реанімобіля на весь
час проведення мату,
- допуск в робочу зону – дозволяється тільки суддівській бригаді та
спортсменам і секундантам – відповідно до правил АІБА.

11. Використання відеотехніки.
Приймаюча сторона повинна організувати відеозапис двобоїв з трьох
кутів:
- Дві камери по нейтральним кутам рингу,
- Одна камера загального плану.

12. Фінансові умови.
Проїзд та добові в дорозі, розміщення, харчування під час змагань
супервайзера матчу, суддів, представників Федерації боксу України та
Мінмоллодьспорту, – за рахунок Оргкомітету змагань.
Проїзд та добові в дорозі спортсменів та тренерів – за рахунок організації,
що відряджає.
Розміщення та харчування учасників під час проведення матчу – за
рахунок приймаючої сторони.
Всі інші витрати щодо проведення змагань (оренда та облаштування залу,
трансфер команд на арену та до готелю, реклама – тощо) – за рахунок
приймаючої сторони.

13. Нагородження.
Команді, яка посіла перше місце у «Кубку України з боксу серед обласних
організацій Федерації боксу України» змаганнях – присвоюється звання
переможця «Кубку України з боксу серед обласних організацій Федерації боксу
України».
Команда нагороджується перехідним Кубком, медалями, дипломами та
цінними подарунками.
Боксерам команди переможниці Кубку, які в проведених двобоях отримали
не менш чотирьох перемог – присвоюється звання «Майстер спорту України» з
боксу.
Команда, яка посіла друге місце – нагороджується медалями, дипломами та
цінними подарунками.

Зазначений Регламент вступає в силу з моменту його підписання і діє до
прийняття нового.

ФЕДЕРАЦІЯ БОКСУ УКРАЇНИ

