ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу з питань фізичної культури
та спорту обласної державної
адміністрації
від 15 серпня 2017 року № 267

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення чемпіонату Волинської області з важкої атлетики
серед чоловіків та жінок присвяченого 26-й річниці Незалежності України
1. Мета та завдання
Змагання проводяться з метою:
- розвитку та популяризації важкої атлетики в області;
- підвищення рівня спортивної майстерності важкоатлетів області;
- відбору кандидатів у збірну команду області для участі у відповідальних
всеукраїнських змаганнях;
- пропаганди здорового способу життя.
2. Терміни та місце проведення змагань
Змагання проходитимуть 02 вересня 2017 в м. Луцьк (вул. Стрілецька, 6) на
базі Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою
імені Героїв Небесної Сотні
Мандатна комісія та зважування учасників змагань проходитимуть у день
змагань з 9.00 до 10.00 год. Урочисте відкриття та початок змагань о 10.45 год.
3. Керівництво змаганнями
Загальне керівництво з організації та проведення змагань здійснює відділ з
питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації та Федерація важкої
атлетики Волинської області.
Безпосереднє проведення змагань покладається на головну суддівську
колегію, затверджену відділом з питань фізичної культури та спорту
облдержадміністрації.
4. Учасники, програма та характер змагань
До участі в змаганнях допускаються спортсмени не нижче І спортивного
розряду, відповідно до заявок фізкультурно-спортивних організацій міст і районів
області.
Учасники змагаються у вагових категоріях:
- чоловіки: 56; 62; 69; 77; 85; 94; 105; +105 кг.
- жінки: 48; 53; 58; 63; 69; 75; 90; + 90 кг.
У вагових категоріях дозволяється виставляти необмежену кількість
учасників. Склад команди необмежений.
5. Безпека та підготовка місць проведення змагань
Відповідно до Положення про порядок підготовки спортивних споруд та інших
спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурновидовищних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18
грудня 1998 року № 2025 підготовка та належний технічний стан спортивних споруд
покладається на їх власників.

Заходи проводяться лише на спортивних спорудах, прийнятих до експлуатації
комісіями з контролю за станом спортивних споруд, суддівськими колегіями, при
суворому дотриманні чинних норм і правил експлуатації, технічних норм, правил
проведення спортивних змагань, правил поведінки учасників і глядачів, правил
пожежної безпеки, інших нормативних актів тощо.
Контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпечення безпеки під час
проведення змагань здійснює робоча комісія, до складу якої включено відповідних
фахівців, представників організаторів заходу, власників спортивної споруди та
інших заінтересованих установ та організацій.
Власник спортивної споруди не менш ніж за 4 години до початку змагань
зобов’язаний подати відповідний акт до робочої комісії, яка визначає готовність
об’єкту до проведення заходу.
Невиконання вимог, передбачених зазначеним Положенням, що стали причиною
виникнення надзвичайних обставин під час проведення заходів, тягне за собою
відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
6. Медичне забезпечення змагань
Для медичного забезпечення змагань залучаються кваліфіковані медичні
працівники. Присутність лікаря із спортивної медицини обов’язкова на змаганнях
усіх рівнів. Лікар змагань входить до складу суддівської колегії на правах
заступника головного судді. Всі його рішення в межах компетентності обов’язкові
для учасників, суддів, організаторів змагань. Лікар представляє в організаційний
комітет або суддівську колегію план медичного забезпечення змагань та звіт з їх
закінчення.
Організатори змагань рекомендують мати на кожного учасника індивідуальні
страхові поліси спортсмена.
7. Фінансові витрати
Проїзд та харчування учасників змагань – за рахунок організацій, що
відряджають. Придбання дипломів та медалей, харчування суддівської колегії – за
рахунок відділу з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації.
8. Заявки
Заявки (друковані), завірені керівником спортивної організації, медичної
установи та відповідні документи (паспорт тощо) подаються представником
(тренером) до мандатної комісії у день змагань.
У заявці вказується прізвище та ім’я учасника, рік народження, розряд,
спортивне товариство, ДЮСШ, вагова категорія, прізвище та ініціали тренера, віза
лікаря.
Попередні заявки подаються до 30 серпня
2017 року
(тел. факс (0332) 234394).
У випадку невідповідного оформлення заявки, неподання попередньої заявки
до вказаного строку та непред’явлення вказаних документів на кожного
спортсмена окремо під час проходження мандатної комісії, команда та спортсмен
до змагань не допускаються.
Додаткова інформація за тел. (0332) 234112 – відділ з питань фізичної
культури і спорту (Зуйко О.В.) за тел. (0332) 234394 – школа вищої спортивної
майстерності (Вінцюк М.В.).

9. Нагородження
Переможці та призери змагань у вагових категоріях нагороджуються
дипломами та медалями відділу з питань фізичної культури та спорту
облдержадміністрації.
Дане положення є офіційним викликом на змагання
Провідний спеціаліст відділу з питань
фізичної культури та спорту облдержадміністрації
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