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ПОЛОЖЕННЯ
про міжнародний турнір з
таїландського боксу Муейтай «Кубок Чорного моря»
Мета та завдання.
- популяризація таїландського боксу Муейтай серед населення України;
- взаємо обмін майстерністю серед спортсменів з інших країн;
- виявлення молодих, талановитих спортсменів.
Термін та місце проведення.
Змагання проводяться з 15 по 18 серпня 2019 року в м. Скадовськ, Херсонська область.
День приїзду, реєстрація та зважування учасників, мандатна комісія, нарада суддів та представників
команд 15 серпня 2019 року з 9:00 до 17:00 години в приміщені Будинка Культури ім. Т.Г.Шевченко за
адресою: Херсонська обл., м. Скадовськ, вул. Маріїнська, 66.
Змагання проводяться з 16 по 18 серпня 2019 року у м. Скадовськ у приміщені Будинка Культури ім.
Т.Г.Шевченко.
День від’їзду – 18 серпня 2019 року після 15.00 години.
Керівництво змагань.
Загальне керівництво організацією, проведенням змагань та фінансування покладається на Українську
федерацію таїландського боксу Муей-Тай та на Херсонську обласну федерацію таїландського боксу МуейТай.
Головний суддя змагань:
Лавренко Сергій Олександрович
суддя національної категорії, м. Кривий Ріг
Головний секретар змагань:
Перехрест Наталя Олександрівна
суддя національної категорії, м. Кривий Ріг
Голова журі змагань:
Євтушенко Павло Сергійович,
суддя національної категорії, м. Одеса
Учасники змагань.
До участі в змаганнях допускаються спортсмени команд та клубів міст і областей України, які
мають дозвіл лікаря, завірений печаткою фіздиспансера.
Змагання проводяться у вікових групах:
17 років і старше, 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, 75 кг, 81кг, 86кг, 91кг, + 91кг.
Жінки: 45 кг, 48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63,5 кг, 67 кг, 71 кг, 75 кг, +75 кг.
(16 - 17 років) 3 раунди по 2 хв. 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, 81кг, 86кг, 91кг, + 91кг.
Жінки: 42 кг, 45 кг, 48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63,5 кг, 67 кг, 71 кг, 75 кг, +75 кг.
(14 - 15 років) 3 раунди по 2 хв. з перервами між раундами в 1 хв. Дозволяються всі види ударів по
правилам.
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, 75 кг, 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. з перервами між раундами в 1 хв. В голову дозволяються удари тільки
руками і ногами. За корпусу тіла дозволяються удари колінами і ліктями.
Хлопці: 32кг, 34кг, 36кг, 38кг, 40кг, 42кг, 44кг, 46кг, 48кг, 50кг, 52кг, 54кг, 56кг, 58кг, 60кг, 63,5кг, 67кг,
71кг, +71 кг.
Дівчата: 32кг, 34кг, 36кг, 38кг, 40кг, 42кг, 44кг, 46кг, 48кг, 50кг, 52кг, 54кг, 56кг, 58кг, 60кг, 63,5кг , +63,5 кг.
(10 - 11 років) 3 раунди по 1 хвилини з перервами між раундами в 1 хв. В голову дозволені тільки удари
руками. Коліна та лікті в голову строго заборонені. Удари колінами і ліктями дозволяються тільки по
корпусу тіла.

Хлопці: 30кг, 32кг, 34кг, 36 кг, 38 кг, 40 кг, 42 кг, 44 кг, 46 кг, 48 кг, 50 кг, 52 кг, 54 кг, 56 кг, 58 кг, 60 кг,
63, 5 кг, 67 кг, +67 кг.
Дівчата: 30кг, 32кг, 34кг, 36кг, 38кг, 40кг, 42кг, 44кг, 46кг, 48кг, 50кг, 52кг, 54кг, 56кг, 58кг, 60кг, + 60 кг.
Увага !!!
Для спортсменів 6 - 9 років будуть проводитися матчеві зустрічі, правила які будуть обговорюватися за
домовленістю.
5. Програма змагань.
15 серпня 2019
9:00 - 17:00 мандатна комісія, реєстрація учасників змагання
18:00 - 20:00 нарада суддів та представників команд (жеребкування)
16 серпня 2019
11:00 попередні поєдинки та церемонія відкриття змагання
17 серпня 2019
11:00 чвертьфінальні та півфінальні поєдинки
18 серпня 2019
11: 00-15: 00 фінальні поєдинки та церемонія нагородження переможців
від'їзд команд після 15.00 години.
Екіпіровка і форма учасників.
Змагання проводяться згідно діючих правил проведення змагань в Україні з таїландського боксу
Муейтай затверджених Федерацією та погоджених Міністерством молоді та спорту України, які
відповідають міжнародним правилам таїландського боксу Муейтай.
Кожен учасник змагання повинен мати відповідну форму та знаряджання: труси, майку
кольору згідно зайнятого кута рингу, боксерський шолом, боксерські печатки, капу, бандаж та щитки на
ноги та лікті. На церемонії відкриття всі учасники мають бути в одноманітній спортивній формі області,
клуба. Організатори змагання забезпечують нагрудними жилетами.
Нагородження.
Спортсмени що посіли I - III місце нагороджуються дипломом та медаллю, а за результатами буде
виявлено три «Кращі Команди» турніру серед дорослих, юнаків та юніорів та дітей які будуть нагороджені
Кубком Турніру.
Фінансові умови проведення змагань.
Організатори змагань забезпечують всі необхідні фінансові витрати щодо організації та проведення
змагань: оренда місця проведення змагань, нагородження учасників медалями та дипломами, медичне
забезпечення та суддівство змагань (Проживання, харчування, оплата проїзду суддівського корпусу за
викликом). Витрати по відрядженню інших учасників змагань, тренерів та суддів (проїзд в обох
напрямках, сплата за помешкання, харчування, добові, збереження заробітної плати) несуть відряджуючі
організації.
Вартість участі у змаганнях 2300 грн. (приживання та харчування ) за весь період змагань. Всі учасники
«Кубку Чорного Моря» повинні проживати у готелі представленим Організаторами турніру.
Безпека при проведенні змагань та підготовка спортивних споруд.
Відповідальність за підготовку місць та безпосереднє проведення змагань покладається на Херсонську
обласну федерацію таїландського боксу Муейтай та Українську федерацію таїландського боксу Муей-Тай.
Всі учасники змагань повинні мати страховий поліс від нещасного випадку, у зв’язку з підвищеним
ризиком змагань з таїландського боксу Муейтай для здоров’я спортсменів.
Заявки.
Попередня заявка з кількістю учасників надається за 2 тиждень до змагань за адресою:
Е-mаіl – muaythai@soborka.net
1. Персональні заявки на участь у змаганнях надаються в день приїзду під час зважування в мандатну
комісію. Заявки на участь у змаганнях повинні бути завірені органами Державного управління у
справах молоді та спорту областей України та м. Києва, лікарем фізкультурно-лікувального
диспансеру.
2. Паспорт або посвідчення про особистість.
3. Страховий поліс на час змагань.
4. Спортивний паспорт члена федерації встановленого зразку.
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.
Запрошенні судді повинні мати при собі громадянський паспорт, ідентифікаційний код,
заповнений відряджуючий лист з печаткою, проїзні документи в обидва кінці.
Це положення є офіційним викликом на змагання.

