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Регламент
проведення фіналу Кубку України з таїландського боксу Муей Тай
серед дорослих
1. Цілі та завдання
Фінал Кубку України з таїландського боксу Муей Тай серед дорослих (далі –
фінал Кубку України) проводиться з метою:
широкого залучення населення до занять фізичною культурою та спортом;
подальшого розвитку виду спорту і його популяризації в державі;
підвищення рівня майстерності спортсменів;
відбору сильніших спортсменів до складу збірної команди України для участі в
міжнародних змаганнях;
активізації навчально-тренувальної роботи в спортивних організаціях;
підведення підсумків роботи в спортивних організаціях.
2. Строки і місце проведення змагань
Фінал Кубку України 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 проведенням змагань
Керівництво проведенням змагань здійснюється Мінмолодьспортом та
Українською Федерацією таїландського боксу Муей Тай (далі – Федерація).
Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення Фіналу Кубку України
покладається на управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної
адміністрації, на головного суддю та суддівську колегію, рекомендовану Федерацією,
склад якої затверджується Мінмолодьспортом.
4. Учасники змагань
До участі у фіналі Кубку України допускаються збірні команди областей України
та м. Києва.
Склад команди: 30 чоловік, у т.ч. 27 спортсменів, 2 тренери, 1 представник.
Категорії учасників змагань:
Чоловіки та жінки: 3 раунди по 3 хвилини з перервами між раундами в 1 хв.
Чоловіки: 45 кг, 48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63,5 кг, 67 кг, 71 кг, 75 кг, 81 кг,
86 кг, 91 кг, +91 кг.
Жінки: 45 кг, 48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63,5 кг, 67 кг, 71 кг, 75 кг, + 75 кг.
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Форма одягу учасників змагань спортивна, згідно з вимогами діючих Правил
спортивних змагань з таїландського боксу Муей Тай.
Рівень допуску до змагань (за класифікацією) не нижче І розряду.
5. Характер заходу
Змагання проводяться відповідно до Правил спортивних змагань з таїландського
боксу Муей Тай.
Змагання особисто – командні.
6. Програма проведення змагань
Фінал Кубку України проводиться в м. Дніпро, вул. вул. Наб. Перемоги, 40а,
спортивний комплекс "УДХТУ" з 8 по 11 листопада 2018 року.
День приїзду – 8 листопада 2018 року.
Адреса управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної
адміністрації: 49600, м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52, (056) 742-70-42.
Програма змагань:
8 листопада 2018 року

900-1700 зважування, реєстрація спортсменів, мандатна
комісія
1800-2000 жеребкування, нарада суддів та представників
команд
9 листопада 2018 року 700-800 зважування
1000-1400 відкриття змагань, попередні поєдинки
1400-1600 перерва
1600-2000 попередні поєдинки
10 листопада 2018 року 700-800 зважування
1000-1400 попередні поєдинки
1400-1600 перерва
1600-2000 півфінальні поєдинки
11 листопада 2018 року 700-800 зважування
1000-1400 фінальні змагання
1400-1600 перерва
1600-2000 фінальні змагання
2000-2030 нагородження та закриття змагань
Від’їзд команд
7. Безпека та підготовка місць проведення змагань
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 культурно-видовищних заходів".
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8. Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів
Спортсмени, які посіли 1, 2, 3 місця у особистому заліку у фіналі Кубку України
з таїландського боксу Муей Тай, нагороджуються дипломами та спортивними
медалями відповідних ступенів.
9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників
Витрати на організацію та проведення фіналу Кубку України здійснюються
частково за рахунок коштів державного бюджету (експлуатація спортивного залу,
рингу, проживання, харчування та проїзд суддів, нагородна атрибутика, медалі,
канцелярські товари, папір та інше) відповідно до Єдиного календарного плану
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2018 рік, частково – за
рахунок позабюджетних коштів залучених Федерацією.
Витрати на участь учасників змагань здійснюється за рахунок організацій, що
відряджають.
10. Строки та порядок подання заявок на участь у фіналі Кубку України
Попередні заявки на участь команди у фіналі Кубку України
надсилаються не пізніше ніж за 10 днів до початку змагань на E-mail:
muaythai@soborka.net, та за контактним телефоном/Факс: (0482) 34-95-69.
Для участі у змаганнях до мандатної комісії в день приїзду подаються: іменні
заявки, завірені печаткою та підписом керівництва структурних підрозділів областей і
м. Києва, лікарем спортивного диспансеру, копія паспорту, спортивний паспорт члена
федерації встановленого зразку страхові поліси.
До змагань допускаються команди та учасники, які підтвердили в установлений
термін свою участь

Цей регламент є офіційним викликом на змагання.

