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Положення
про проведення регіонального Чемпіонату України з боксу
серед юнаків 2003-2004 р.н. Запорізької, Донецької та Луганської областей
1.Мета проведення
Сприяння розвитку та пропаганди фізичної культури і спорту серед юнаків;
- Розвиток та популяризація боксу у Запорізькій, Донецькій й Луганській областях та в Україні;
- Підвищення спортивної майстерності боксерів, виховання спортсменів розрядників.
- Формування регіональної збірної команди Запорізької, Донецької й Луганської областей для участі у
Чемпіонаті України серед юнаків 2003 – 2004 р.н.
2.Термін і місце проведення змагань
Змагання проводяться в м. Запоріжжя з 15.03.2017 по 19.03.2017 р., у Спортивному комплексі «Мотор
Січ» м. Запоріжжя вул. Іванова, 24.
По приїзду звертатись по розміщенню та організаційним питанням за тел. +38 0950147550 Карандей
Станіслав Іванович.
3.Керівництво проведення змагань
Загальне керівництво з організації та проведення змагань здійснює оргкомітет змагань – Управління
молоді фізичної культури та спорту Запорізької ОДА ( Н.Ф. Власова) та
Запорiзький обласний осередок Федерацiї боксу України (Р.В. Щербина)
Безпосереднє керівництво проведення змагань покладається на Головну суддівську колегію:
Головний суддя змагань – суддя МК АІБА Николенко О.Б. , Головний секретар змагань – суддя НК
України Щедрин Г.А., Супервайзер змагань – суддя НК України Карандей С.И.
Відповідальність за безпеку та життєдіяльність учасників під час змагань покладається на Головну
суддівську колегію.
4.Учасники змагань
До участі в змаганнях допускаються боксери – юнаки 2003 - 2004 р.н., які пройшли медичне обстеження й
допущені до змагань головним лікарем Медичного закладу та мають належну спортивну підготовку не
нижче 1 спортивного розряду з боксу.
Кожна команда повинна представити 5 суддей для обслуговування даних змагань.
5.Умови проведення змагань
Змагання проводяться як особисті, за діючими правилами АІБА й Федерації боксу України,
затвердженими Міністерством молоді та спорту України з вибуттям після першої поразки.
Мандатна комісія й зважування 15.03.2016 р., з 12.00 до 16.00 г., після 16.00 г. жеребкування, нарада
представників. Початок змагань, нарада суддів, парад й попередні двобої 16.03.2017 р.
6.Фінансові витрати
Витрати, пов’язані з участю у змаганнях боксерів,тренерів та суддів,(проїзд, харчування, проживання),
несуть відряджуючі організації. Проживання складає від 50 до 250 грн. на одну особу.
7. Нагородження
Переможці змагань у своїх вагових категоріях нагороджуються медалями та дипломами, виконкому
Запорiзького обласного осередку Федерацiї боксу України/
8. Заявки
Іменні заявки подаються до мандатної комісії в день зважування - 15.03.2017 р., з 12.00 г.
ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ

