«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Наказ відділу з питань фізичної
культури та спорту Волинської
обласної державної адміністрації
від 07 серпня № 261

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення міжнародної матчевої зустрічі з боксу збірних команд міст
побратимів Луцька та Любліна, присвяченої 26-й річниці
Незалежності України та Дню міста Луцька
1. Мета та завдання
- розвиток та популяризація боксу і олімпійського руху в області;
- зміцнення позитивного іміджу міста Луцька, як спортивного центру України;
- урочисте відзначення 26-ї річниці незалежності України та 932-ї річниці міста Луцька;
- підвищення рівня спортивної майстерності учасників змагань;
- зміцнення дружніх стосунків між боксерськими організаціями міст Луцька
Любліна;
- пропаганда здорового способу життя.
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2. Терміни і місце проведення змагань
Змагання проходитимуть 24-26 серпня 2017 року в м. Луцьк (фонтанна площа – балкон над
центральним входом у парк культури і відпочинку ім. Лесі Українки по проспекту Волі між
будинками 8-10):
- 24.08.2017 – день приїзду збірної команди міста Люблін;
– мандатна комісія та зважування учасників змагань проходитимуть з 15.00 до
16.00 год. в готелі “Версаль” (просп. Президента Грушевського, 2);
– початок змагань о 18.00 год.;
- 25.08.2016 – урочисте відкриття та початок змагань – о 17.30 год.;
- 25.08.2016 – від’їзд збірної команди міста Люблін.
3. Керівництво змагань
Загальне керівництво з організації та проведення змагань здійснює відділ з питань фізичної
культури та спорту Волинської облдержадміністрації та федерація боксу Волинської області.
Безпосереднє проведення змагань покладається на головну суддівську колегію затверджену відділом
з питань фізичної культури та спорту Волинської облдержадміністрації.
4. Учасники, програма та характер змагань
У змаганнях приймають участь команди:
- міста Люблін;
- міста Луцька № 1;
- міста Луцька № 2.
До участі у змаганнях допускаються чоловіки 1998 р.н. та старші, молодь-чоловіки 19992000 рр.н., юніори 2001-2002 рр.н., школярі 2003-2004 рр.н. та молодші юнаки 2005-2006 рр.н.
Учасники змагаються у наступних вагових категоріях:
- чоловіки 1998 р.н. і старші, молодь-чоловіки 1999-2000 рр.н. – 49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81,
91, +91 кг;
- юніори 2001-2002 рр.н. – 44, 46, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 80, +80 кг;
- школярі 2003-2004 рр.н., юнаки 2005-2006 рр.н. 35.5, 37, 38.5, 40, 41.5, 43, 44.5, 46, 48, 50,
52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 80, +80 кг.
Склад команди:
- збірна команда міста Люблін – 20 боксерів, 5 тренерів, 2 суддів, 1 представник;
- збірна команда міста Луцька № 1 – 20 боксерів, 3 тренерів;
- збірна команда міста Луцька № 2 – 20 боксерів, 3 тренерів;

Змагання особисто-командні, проходитимуть згідно діючих правил АІВА.
Командна першість визначатиметься за найбільшою сумою набраних балів. Бали
нараховуватимуться командам за результатом виступів своїх боксерів у кожному окремому
поєдинку: перемога – 3 бали, нічия – 2, поразка – 1.
5. Нагородження
Команди-учасниці нагороджуватимуться кубками відповідно до зайнятих місць. Учасники
змагань в особистій першості нагороджуватимуться кубками, боксерськими статуетками, медалями та
дипломами з металевої пластини на дощечці (гравертони).
Двоє кращих боксерів у номінаціях “За волю до перемоги” та “Найкращий прояв технікотактичних дій” нагороджуватимуться цінними подарунками.
6. Фінансові витрати
Проїзд збірної команди міста Люблін за рахунок відряджуючої організації.
Харчування та проживання збірної команди міста Люблін, харчування збірних команд міста
Луцька, медичне обслуговування, придбання нагородної атрибутики (медалі, статуетки, кубки),
цінних подарунків та виготовлення інформаційних афіш та банерів за рахунок інших організацій.
Харчування суддівської колегії, придбання 8 дипломів з металевої пластини на дощечці
(гравертони) - за рахунок відділу з питань фізичної культури та спорту Волинської
облдержадміністрації
7. Безпека та підготовка місць змагань
Відповідно до Положення про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально
відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів, затверджених
постановою КМУ від 18.12.1998 № 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 зацікавлених установ та організацій.
Власник спортивної споруди не менш ніж за 4 год. 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 проведеннях заходу, тягне за собою відповідальність, передбачену
чинним законодавством України.
8. Медичне забезпечення змагань
Для медичного забезпечення змагань залучаються кваліфіковані медичні працівники.
Присутність лікаря із спортивної медицини обов’язкова на змаганнях всіх 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.
9. Заявки
Заявки (друковані), завірені керівником спортивної організації, медичної установи та відповідні
документи на кожного окремого боксера (паспорт або свідоцтво про народження (оригінал) з довідкою
із місця проживання, чи навчання, страховий поліс та паспорт АІВА) подаються представником
команди до мандатної комісії.
Документи повинні свідчити про пряму або часткову приналежність боксерів до
територіальної одиниці, яку вони представляють (прописка, навчання, працевлаштування тощо).

У заявці вказується прізвище та ім’я учасника, рік народження, розряд, спортивні організації,
вагова категорія, прізвище та ініціали тренерів, віза лікаря.
Попередні заявки подаються за 7 днів до початку змагань (тел. факс: 0332 250440,
еmail: lutskboxing@ukr.net).
Додаткова інформація за тел. 0958757770 – Петро Боярчук.
Дане положення є офіційним запрошенням на змагання

Провідний спеціаліст відділу
з питань фізичної культури та спорту
облдержадміністрації
«ПОГОДЖУЮ»
Секретар федерації боксу
Волинської області
_________________ Боярчук П.В.
____ серпня 2017 року
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