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ЗВІТ
Головного судді змагань
Відкритий турнір Донецької області з боксу «Кубок Дружніх Націй» серед
молоді та юнаків проводився у м. Бахмут з 09 (день приїзду) по 14 липня 2018року.
Змагання проходили у легкоатлетичному манежі стадіону «Металург», ринг
був встановлений на легкоатлетичному манежі, та відповідав нормам та вимогам
змагань України з боксу.
Змагання відвідало понад 200 глядачів. Хід змагань висвітлювався у засобах
масової інформації.
На урочистому відкриті змагань були присутні – начальник департаменту у
справах молоді, сім’ї та спорту Донецької обласної державної адміністрації Мицик
В.П., начальник управління у справах сім’ї, молоді та спорту Бахмутської міської
ради Лис В.М., директор ДВУОР ім. Сергія Бубки Анушкевіч І.К., президент
регіональної федерації боксу Донецької області Єлисєєв Д.В., заступник міського
голови м. Бахмут Кобізева С.І., директор заводу кольорових металів Малихін В.В.,
У змаганнях прийняло участь 68 боксерів з 5 регіонів України.
Змагання пройшли на високому організаційному та спортивному рівні для
учасників змагань, тренерів та суддів було створено оптимальні умови для
проживання, харчування, та роботи. Суддівська колегія зі своїми обов’язками
впоралася без зауважень. Переможці були визначенні правильно, та нагороджені
дипломами, медалями, кубками в різних номінаціях, а також чемпіони турніру
«Кубок дружніх націй» були нагороджені грошовими винагородами в усіх вагових
категоріях.
Кращими суддями турніру були визнані:
- Чазов Володимир (Київ), Жигжжавин Сухебатор (Покровськ), Михалко
Олександр (Добропілля).
Кращіми боксерами змагань були визнані:
- Боклах Олексій (Селідово), Горлов Олександр (Селідово).
Секретаріат змагань зі своїми обов’язками впорався, вся інформація надавалася
вчасно та була розміщена на інформаційних стендах.
За час змагань було проведено 52 двобоїв, в яких закінчилися перемогою:
- Технічним нокаутом
TKO: 17
- За очками
WP: 20
- У зв’язку з неявкою суперника
WO: 15
До звіту головного судді додаються:
- Графіки змагань
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