Форlrr;а по€JIlнк\ З tTplr)pa\H]}1 по ] (fBl)\Bи,lllHi ко;ынIii1, перерва
мiж раундаN{и сr\-rIада€ 1 to:H1,) \BllJllH\.
Щiвчат 2005-2006 рр.r., 12 (лвана:rrятъ) вагових категорiй: ЗЗ-Зб кг; до

З9 кг; до 42 кг, до 45 кг; до 48 кг; до 51 кг- до 54 кг. до 57 кг; до 60 кг; до бЗ кг;
до 67 кг, до 70 кг.
Формула посдинку З (rр") раунди по 1,5 (пiвтори) хвилини кожний,
пеl]ерва мiж раундами сiсцадас 1 (одну) хвилину.
/ta\rto -л-_ -плл апА''
l -\ l -_
_-__ \ лллл_
-:_--л_
l}iO.]OJШи:{ JlВЧаТ
дiJU l-ДVUб РР.н.,
i: (ДВаНаДЦЯТЬ'
ВаГоВИХ КаТеГоtrJiИ:
3З-Зб кг. до 39 кг; до 42 кг: до 45 кг; до 48 кг; до 5l кг; до 54 кг; до 57 кг; ло
60 кг; до бЗ кг: до 67 кг: цо 70 кг.
Формула поединку _3 (три) раунди по l {однiй) хвилинi кожний, перерва
мiж раlrндаN,Iи складас l (одну) хвилину.

6. Програма проведення заходу
|2.02.20l9 р. - день приiзду коN4анд, N{андатна комiсiя. зва}кчвання 1.часникiв
, rU[l
ri(l(]
u
rэl](|
зNlагань з ll- до l/-, жереокування о l/-:
13.02.2019 р. - урочисте вiдкриття зN,Iагань, попереднi двобоi;
14 02.2а l9 р - попереднt двобоТ;
15.02 .2О\9 р.- пiвфiнальнi посдинки, виявлення бронзових призерiв змагань.
16,О2.2019
фiнальнi посдинки, нагород}i{ення призерiв, вiд'iзд код,,1анд.

р"

7. Безпека та пiдготовка мiсця проведения змагань
Порядок

пlдготоRки

спортивних

споруд

та

безпеки
учасникiв i глядачiв пiд час проведення зN,Iагань проводиться вiдповiдно до
постанови Кабiнету A4iHicTpiB УкраТни вiд l8 грудня l998 року JVg 2025 < Про
порядок пiдготовки спортив}{их споруд та tнших спецiалъrtо вiдведених ьtiсць
для проведення масових спортивних та культурно-видовиu{них заходiв,i.
Пiдготовка спортивЕих споl]уд fiокладасться на ix власникiв, а таь:оБ- власник
спортивноI споруди не менш, нiж за 4 (чотири) голини до початку змагань
зобов'язаний надати до робочоi KoMiciT акт про готовнiсть споруди до
проведення зý.tагань.
З метою забезпечення безпеки глядачiв та у{асникiв змагань, спортивнi
:}h{агання проводятъся тiльки на спортивних слорудах, прrrйнятих до
експлуатацil' дер;кавними комiсiями i за наявностi aKTiB технiчного обстеження
придатностi спортивноТ споруди -]-lя проведення -заходу.
Забезпечення безпеки спортсNrенi в при пl]оведеннi,змагань покладасться
на Головну судлiвську колегiю, затвердя(ену ДО СДrОСШОР з боксу за
поданнr{м Регiональноi Федераuii бокс1, !онешькоТ областi.
Медичне забезпечення змагань здiйснюсться вiдповiдно до (Положення
лро меди.tне забезilечення фiзк_ультуi]но-оздоi]овчих та сriортивних заходiв,
закладiв фiзичноi кулътури спорту>, затвердженого спiльним наказом
MiHicTepcTBa молодi та спорту Украiни та MiHicT,epcTBa охорони здоров'я
Украiни ьiд27.12.20l7 NЬ 5232l1r746,заре€строваного в N4iHicTepcTBi юстицii
дотриN{ання

i
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