
П О Л О Ж Е Н Н Я

Про проведення Кубку Дніпропетровської  області

з  Таїландського боксу Муейтай.

м. Дніпро



1. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ
Всеукраїнські змагання проводяться з метою:

- популяризації спорту серед молоді;
- вдосконалення майстерності спортсменів та тренерів;
- формування  та підготовка  збірної  команди Дніпропетровської  області  до
Чемпіонатів і Кубку України з Таїландського боксу МуейТай у 2018 р.

2. СРОКИ І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
2.1.  Кубок Дніпропетровської  області  з  МуейТай  серед дорослих,  юніорів та

юнаків проводиться з 8 по 11 листопада 2018 року в м. Дніпро, вул. Наб. Перемоги,
40а, спортивний комплекс "УДХТУ" (Український державний хіміко-технологічний
університет). 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ
Загальне  керівництво  підготовкою  та  проведенням  змагань  здійснюється

Управлінням  молоді  і  спорту  Дніпропетровської облдержадміністрації  (далі  -
Управління)  та  Дніпропетровським обласним осередком Української  національної
федерації Таїландського боксу МуейТай - (далі - Федерація). 

Безпосереднє  керівництво  організацією та  проведенням  змагань,  підготовкою
місць змагань здійснюється органами виконавчої влади з фізичної культури і спорту,
на території яких проводяться змагання та головною суддівською колегією змагань
Дніпропетровського  обласного  осередку  Української  національної  федерації
таїландського боксу МуейТай у складі:
Головний суддя змагань:
Мациборко Станислав Михайлович, суддя національної категорії, м. Орджонікідзе.
Головний секретар змагань:
Перехрест Наталя Олександрівна, суддя національної категорії, м. Кривий Ріг

4. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
Змагання  особисто-командні.  До  участі  у  змаганнях  допускаються  команди

клубів-членів  всеукраїнської  федерації  з  таїландського боксу Муей Тай, а також
команди  ЦР  ФСТ  "Динамо",  ЦР  ФСТ  "Україна",  ЦСК  МО  України,  ЦР  ФСТ
"Спартак
4.3. До  участі  у  Клубку  Дніпропетровської  області  з  Муей Тай  допускаються
спортсмени: 

- серед дорослих - старші 18 років не нижче 2-го спортивного розряду, 
- серед юнаків та юніорів – 10-11, 12-13, 14-15, 16-17 років. 

5. ХАРАКТЕР ЗМАГАНЬ
Кубок Дніпропетровської області  є особисто-командними змаганнями в яких

визначаються  особисті  результати  кожного  боксера  окремо,  а  потім  на  підставі
особистих місць - місця командні 

6. ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
Програма  змагань  з  Таїландського  боксу  Муей  Тай  включає  поєдинки,  які

проводяться у відповідних вікових групах та вагових категоріях:



6.3. Клубок Дніпропетровської області серед дорослих, юніорів та юнаків.
0  8   листопада 

0900  -  приїзд зважування, жеребкування учасників змагань.
09 по 10 листопада 

1000 -  початок змагань та  попередні поєдинки 
11 листопада 

1000 - півфінальні та фінальні поєдинки 
1400-1500 нагородження, закриття змагань та  від’їзд команд

18 років та старші  3 раунди по 3 хв., перерва  між раундами  1 хв. 
Вагові категорії: 48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63,5 кг, 67 кг, 71 кг, 75кг, 81кг, 86кг,
91кг, +91кг.
Жінки: 45 кг, 48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63,5 кг, 67 кг, 71 кг, +75кг.
16 – 17 років 3 раунди по 2 хв., перерва  між раундами  1 хв.  
Вагові категорії: 45 кг, 48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63,5 кг, 67 кг, 71 кг, 75кг, 81кг, 86кг,
91кг, +91кг.
Дівчата: 42 кг, 45 кг, 48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63,5 кг, 67 кг, 71 кг,+75кг.
14 – 15 років 3 раунди по 2 хв., перерва  між раундами  1 хв.  
Хлопці: 38 кг, 40 кг, 42 кг, 45 кг, 48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63,5 кг, 67 кг, 71 кг,
75кг, 81кг, +81кг.
Дівчата: 36 кг, 38 кг, 40 кг, 42 кг, 45 кг, 48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63,5 кг, 67 кг, 71
кг,+71кг.
12 – 13 років 3 раунди по 1,5 хв., перерва між раундами 1 хв. 
Удари  в  голову дозволяються  тільки  руками та  ногами, а  удари  коліньми та
ліктями дозволяються тільки по тілу (корпусу)!!!
Хлопці: 34 кг, 36 кг, 38 кг, 40кг, 42кг, 44кг, 46кг, 48кг, 50кг, 52кг, 54кг, 56кг, 58кг, 60кг,
63,5кг, 67кг, 71кг, +71 кг.
Дівчата: 32 кг, 34 кг, 36 кг, 38 кг, 40кг, 42 кг, 44кг, 46 кг, 48 кг, 50кг, 52 кг, 54 кг, 56 кг, 58
кг, 60 кг, 63,5 кг, +63 кг.
10 – 11 років 3 раунди по 1 хв., перерва між раундами 1 хв. 
Удари в голову ЗАБОРОНЕНІ!!!
Хлопці та дівчата: 30кг, 32кг, 34кг, 36 кг, 38 кг, 40кг, 42 кг, 44 кг, 46 кг, 48 кг, 50 кг, 52
кг, 54 кг, 56 кг, 58 кг, 60 кг, +60 кг для дівчат, 63,5 кг, 67 кг, +67 кг.

6. БЕЗПЕКА ТА ПІДГОТОВКА МІСЦЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 
Відповідно до  Постанови  Кабінету  Міністрів  України №2025 від  18 грудня

1998  року  «Про  порядок  підготовки  спортивних  споруд  та  інших  спеціально
відведених  місць  для  проведення  масових  спортивних  та  культурно-видовищних
заходів»: підготовка спортивних споруд покладається на їх власника; за підготовкою
спортивних споруд та забезпечення безпеки при проведенні змагань здійснює робоча
комісія, яка утворена відповідними райдержадміністраціями. 

Медичне  забезпечення  змагань  здійснюється  кваліфікованими  медичними
працівниками.  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 план медичного забезпечення змагань.



7. УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРШОСТІ ТА НАГОРОДЖЕННЯ 
ПЕРЕМОЖЦІВ І ПРИЗЕРІВ

Змагання  проводяться  згідно  діючих  правил  проведення  змагань  в  Україні  з
таїландського  боксу  МуейТай  затверджених  Федерацією  та  погоджених
Міністерством,  які  відповідають  міжнародним  правилам  таїландського  боксу
МуейТай. 

Перше  місце  в  особистих  змаганнях  займає  той  боксер,  який  без  поразок
закінчив змагання.  Друге місце займає той,  хто програв в фіналі.  Трете  місце не
розігрується  -  його  займають  боксери,  котрі  отримали  поразки   в  півфінальних
поєдинках.  Переможці та призери змагань нагороджуються дипломами відповідних
ступенів, а фіналісти в кожній ваговій категорії – медалями. 

8. УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ ЗМАГАНЬ ТА МАТЕРІАЛЬНОГО 
ЗАБЕСПЕЧЕНЯ УЧАСНИКІВ.

Витрати на організацію та проведення змагань з  Таїландського боксу Муей
Тай в Дніпропетровській області  передбачаються за рахунок коштів Федерації та
інших  залучених  Федерацією  позабюджетних  надходжень.  Міністерство  несе
витрати  відповідно  до  Єдиного  календарного  плану  фізкультурно-оздоровчих  та
спортивних  заходів  України  на  2018  рік,  згідно  затвердженого  Управлінням
кошторису.

Витрати  по  відрядженню  учасників  змагань  і  тренерів  (проїзд  в  обох
напрямках,  сплата  за  помешкання,  харчування,  добові,  збереження  заробітної
плати) - несуть організації, які відряджають.

9. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТЬ У 
ЗМАГАННЯХ

До  змагань  допускаються  спортсмени  які  персонально  подають  до  мандатної
комісії в день приїзду наступні документи:

1. Іменні заявки на участь у змаганнях, завірені керівником спортивного клубу
та лікарем фізкультурно-лікувального диспансеру.

2. Паспорт  (свідоцтво  про  народження),  або  посвідчення  про  особистість  з
фотокарткою.

3. Страховий поліс на час змагань.
У разі відсутності у спортсменів одного з перелічених документів, спортсмени

до змагань не допускаються.
Попередні заявки на участь команд у змаганнях надсилаються не пізніше ніж за

10 днів до початку змагань: 
Мациборко Станислав Михайлович – головний суддя змагань 

т. моб. 067 523 99 70
Лавренко  Сергій  Олександрович –  голова  Ради  Дніпропетровської  обласної

федерації Таїландського боксу Муей Тай т. моб. 067 266 88 47


