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Регламент 

Проведення відкритого Кубку федерації Київського обласного осередку УФТБМТ  
 з таїландського боксу Муей  Тай 

 

1. Мета та завдання. 
- популяризація таїландського боксу Муей Тай в Київській області та Україні; 
- встановлення дружніх зв"язків з клубами та обласними осередками УФТБМТ; 
- виявлення юних ,перспективних спортсменів. 
2. Термін та місце проведення.   
Змагання проводяться з 4 по 6 листопада 2016 року в приміщені легкоатлетичного 

манежу обласної ШВСМ за адресою: м. Бровари, вул. Гагаріна 30.(проїзд від метро Лісова, 
маршрутка № 411 та 327 до зупинки стадіон Спартак)  

 
 
3. Керівництво змаганням. 

Загальне керівництво організацією та проведенням змагань здійснюється Київським 
обласним осередком УФТБМТ. 

Безпосереднє проведення змагань покладається на суддівську колегію  
             Головний суддя змагань    Мишко Руслан Вячеславович 

  
4.Учасники змагань. 
       До участі у змаганнях  допускаються клуби та збірні команди областей України і м. Києва.  
діти (хлопці та дівчата) віком           7-8 років;    
діти (хлопці та дівчата) віком    9-10 років. 
Вагові категорії учасників змагань:  

 3 раунди по 1 хв., перерва між раундами 1 хв., 
Вага: 20 кг, 22 кг, 24 кг, 26 кг, 28 кг, 30 кг, +30 кг. 
 

5. Програма змагань. 
4 листопада  2016 року             12:00 – 18:00 мандатна комісія, реєстрація учасників змагання 

                              19:00 – 21:00 нарада суддів та представників команд 

5 листопада   2016 року           09:00 – 21:00 попередні,  чвертьфінальні та півфінальні 
поєдинки 

                                             13:00 – 13:30 церемонія відкриття змагання 

6 листопада  2016 року            10:00 – 16:00 фінальні поєдинки та церемонія  
                                                    нагородження переможців 

                                                    16:00 -  від’їзд команд 

 
 

 

 

 



6. Екіпіровка і форма учасників.  

Змагання проводяться згідно діючих правил проведення змагань в Україні , які 
відповідають міжнародним правилам таїландського боксу Муей Тай зі змінами:   

 удари в голову наносити тільки руками;  
 поєдинок проводиться без роботи ліктями. 

 
Кожен учасник змагання повинен мати відповідну форму та знаряджання: труси, 

майку кольору згідно зайнятого кута рингу, жилет, боксерську маску, боксерські печатки 10 
унцій, капу, бандаж та щитки на ноги .   

На церемонії відкриття всі учасники мають бути в одноманітній спортивній формі 
команди, клуба.   

 
7. Нагородження. 
     Спортсмени, що посіли I, II та III місце в кожній ваговій категорії нагороджуються 
дипломами та медалями. 
         
8. Фінансові умови проведення змагань. 

За рахунок Київського обласного осередку УФТБМТ нагородження учасників медалями та 
дипломами. 
     Інші витрати за рахунок відряджуючих організацій та інших залучених коштів не 
заборонених діючим законодавством. 
      Вартість проживання 150 – 225 грн. 
 
9. Медичне забезпечення змагань. 
        У відповідності до «Положення про медичне забезпечення спортивно-масових заходів», 
що затверджено наказом Міністерства охорони здоровя України від 27.10.2008 №614 до 
медичного забезпечення спортивно-масових заходів залучаються кваліфіковані працівники. 
10. Безпека  та підготовка спортивних споруд. 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року №2025 «Про 
порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для 
проведення масових спортивних заходів та культурно-видовищних заходів» підготовка 
спортивних споруд покладається на їх власників. 
      Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що може стати причиною 
виникнення надзвичайних обставин під час проведення змагань, тягне за собою 
відповідальність, передбачену законодавством України.    
Всі учасники змагань повинні мати страховий поліс від нещасного випадку. 
11. Заявки. 
        Попередні заявки та бронювання проживання надаються до 17 жовтня 2016 року за 
телефонами: 
067 327 23 54; 063 136 00 51; 066 72671 38 – Шевельов Іван Петрович 

Е-mail – slavia-skif@yandex.ua 

В день приїзду до мандатної комісії надаються документи: 
1. Офіційна заявка яка завірена установою або клубом та лікарем фізкультурно-спортивного  

диспансеру. 
2. Свідоцтво пронародження (оригінал або засвідчена  копія). 
3. Страховий поліс на час змагань.  
У разі відсутності у спортсменів одного із перелічених документів, спортсмени до 

змагань не допускаються. Організатори змагання забезпечують розташування учасникам 
які своєчасно підтвердили свою участь у змаганнях.  

 
 
 

Це положення є офіційним викликом на змагання. 
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