РЕГЛАМЕНТ
проведення Відкритого чемпіонату СК ЛДУФК «СКІФ» з
пауерліфтингу та класичного пауерліфтингу
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
1.1. Змагання з пауерліфтингу проводяться з метою впровадження
фізичної культури і спорту в повсякденне життя молоді, зміцнення її
здоров’я; активізації фізкультурно-масової роботи в усіх ланках системи
фізичної культури та спорту; подальшого розвитку та популяризації
пауерліфтингу в місті та Львівській області; підвищення якості роботи по
підготовці спортивних резервів з пауерліфтингу в місті; визначення рівня
підготовленості та здійснення відбору спортсменів до складів збірних
команд для участі у всеукраїнських та міжнародних змаганнях з
пауерліфтингу; пропаганди здорового способу життя, залучення молоді та
інших груп населення до систематичних занять спортом; підвищенню
професійної підготовки тренерів і суддів.
2. ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
2.1. Змагання проводяться з 28 серпня по 29 серпня 2021 року за
адресою м. Львів, вул. Черемшини 17, КСНБ стадіон «СКІФ».
3. КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
3.1. Керівництво організацією та проведенням змагань здійснюється
ГО «Спортивний клуб ЛДУФК «СКІФ» разом з Управлінням спорту
Львівської міської ради та Львівською обласною федерацією
пауерліфтингу. Безпосереднє проведення змагань покладається на головну
суддівську колегію, головного суддю Гангура Д.В., головного секретаря
Розторгуй М.С.
4. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ І СПОРТИВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
4.1. До участі в змаганнях допускаються збірні команди осередків
Львівської обласної федерації пауерліфтингу, збірні команди осередків
ФПУ та спортсмени, які є членами федерації.
4.2. Склад команд серед дорослих –16 осіб, з них 8 чоловіків, 8 жінок,
2 тренери-представники; серед юніорів та юніорок – 18 осіб, з них 9
юніорів та 9 юніорок; серед юнаків та дівчат – 18 осіб, з них 9 юнаків та 9
дівчат. Змагання особисто-командні та проводяться у вікових групах та
вагових категоріях:
Класичний дивізіон:
ветерани-чоловіки: 59, 66, 74, 83, 93, 105, 120 та понад 120 кг;
ветерани-жінки: 47, 52, 57, 63, 72, 84 та понад 84 кг;
чоловіки: 59, 66, 74, 83, 93, 105, 120 та понад 120 кг;
жінки: 47, 52, 57, 63, 69, 76, 84 та понад 84 кг;

юніори: 53, 59, 66, 74, 83, 93, 105, 120 та понад 120 кг;
юніорки: 43, 47, 52, 57, 63, 69, 76, 84 та понад 84 кг;
юнаки: 46, 49, 53, 59, 66, 74, 83, 93, 105, 120 та понад 120 кг;
дівчата: 40, 43, 47, 52, 57, 63, 69, 76, 84 та понад 84 кг.
Екіпірувальний дивізіон:
чоловіки: 59, 66, 74, 83, 93, 105, 120 та понад 120 кг;
жінки: 47, 52, 57, 63, 69, 76, 84 та понад 84 кг.
4.3. Допуск до участі в змаганнях за кваліфікацією: юнаки та дівчата,
ветерани - не нижче третього юнацького розряду; юніори та юніорки - не
нижче третього спортивного розряду; чоловіки та жінки - не нижче
другого спортивного розряду.
4.4. При зважуванні учаснику змагань необхідно мати документ, що
засвідчує особу та вік спортсмена (паспорт, або інший документ з
фотокарткою), страхівку від нещасних випадків.
5. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
5.1. Змагання особисто-командні та проводяться згідно правил, які
затверджені центральним органом виконавчої влади з питань фізичної
культури та спорту, що відповідають правилам федерації пауерліфтингу
України (ФПУ). Командний залік окремий з пауерліфтингу та класичного
пауерліфтингу. Очки командам нараховуються за умови виконання
учасником нормативу допуску.
6.
НАГОРОДЖЕННЯ
6.1 Спортсмени, які посіли 1-3 місця нагороджуються медалями та
дипломами відповідних ступенів. Визначення переможців та призерів в
абсолютній першості здійснюється у відповідних вікових групах за
сумою триборства у класичному дивізіоні та серед чоловіків та жінок у
екіпірувальному дивізіоні. Спортсмени, які посіли 1-3 місця в
абсолютній першості нагороджуються призами та дипломами
відповідних ступенів.

7.

Безпека та підготовка місць проведення змагань

7.1 Підготовка місць проведення змагань здійснюється відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року №
2025 "Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально
відведених місць для проведення масових спортивних та культурновидовищних заходів".
8.
ФІНАНСУВАННЯ
8.1. Витрати на організацію змагань (оренду обладнання та
транспорту, нагородна атрибутика, канцелярські товари, виготовлення
поліграфічної продукції, харчування суддів, оплата послуг лікаря, технічне
забезпечення змагань) проводиться за рахунок Управління спорту
Львівської міської ради та дольової участі учасників.
8.2. Витрати на відрядження учасників та тренерів-представників
здійснюються за рахунок коштів організацій, що їх відряджають.
8.3. У випадках змін термінів, місць проведення, умов прийому та
фінансування буде повідомлено додатково.
9. ЗАЯВКА

9.1. Попередні заявки надсилаються не пізніше ніж за 30 днів до
початку змагань до організаційного комітету змагань за допомогою
електронної форми подачі заявок, що розміщена на сайті http://lvivpowerlifting.net. В попередніх заявках повинно бути вказано таку
інформацію: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, спортивне
звання, кращий результат.
9.2. Іменна заявка на участь у змаганнях в особисто-командному
заліку від збірних команд осередків ФПУ повинна бути завірена печаткою
регіонального фізкультурно-спортивного диспансеру та печаткою органу
виконавчої влади з питань фізичної культури та спорту. Іменна заявка на
участь у змаганнях в особисто-командному заліку від збірних команд
осередків Львівської обласної федерації пауерліфтингу повинна бути
завірена печаткою регіонального фізкультурно-спортивного диспансеру,
або лікарем зі спортивної медицини, який працює у штаті даного осередку
та печаткою органу виконавчої влади з питань фізичної культури та
спорту, або директором (президентом) осередку. Іменна заявка подається
на мандатну комісію за дві години до початку змагань.
9.3. До змагань допускаються команди та учасники в особистому
заліку, які підтвердили свою участь в установлений для попередніх заявок
термін та під час роботи мандатної комісії.

ДАНИЙ РЕГЛАМЕНТ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА
ЗМАГАННЯ

