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ПОЛОЖЕННЯ
Про проведення
відкритого Кубку «Пам'ять» імені Є. Трофімова
з Таїландського боксу Муей-Тай
1. Мета та завдання:
-

Популяризація таїландського боксу Муей-Тай серед населення Запорізької області;
Вдосконалення майстерності спортсменів та суддів;
Виявлення талановитих спортсменів.
Увічнення пам'яті Євгенія Трофімова, першого чемпіона Європи з таїландського боксу
Муей-Тай від Запорізької області.
2. Термін та місце проведення:

Змагання проводяться 31 травня - 2 червня 2019 року в м. Запоріжжя.
День приїзду, реєстрація учасників, мандатна комісія, нарада суддів та представників
команд 31 травня 2019 року з 14:00 години за адресою: м. Запоріжжя вул. Дніпровська, 35, 69000
Спортивний комплекс Запорізького національного університету (ЗНУ)
День від’їзду – 02 червня 2019 року
3. Керівництво змаганням:
Безпосереднє керівництво організацією та проведенням змагань, підготовкою місць змагань
здійснюється Запорізьким обласним осередком Української національної федерації
Таїландського боксу Муей-Тай у складі:
Головний суддя змагань: Мациборко С.М., суддя національної категорії.
Секретар – Гольц О.В.
4. Учасники змагань:
Змагання є особисто-командні. До участі у змаганнях допускаються команди клубів-членів
всеукраїнської федерації з Таїландського боксу.
До участі в змаганнях допускаються спортсмени команд та клубів, які мають дозвіл лікаря.
Змагання проводяться у вікових групах:
18 років та старші 3 раунди по 2 хв., перерва між раундами 1 хв.
Чоловіки: 45; 48; 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75; 81; 86; 91; 91+.
Жінки: 45; 48; 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75+.
16 – 17 років 3 раунди по 2 хв., перерва між раундами 1 хв.
Юнаки: 42; 45; 48; 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75; 81; 86; 91; 91+.
Дівчата: 42; 45; 48; 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75+.

14 – 15 років 3 раунди по 2 хв., перерва між раундами 1 хв.
Юнаки: 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45; 48; 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 67+.
Дівчата: 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45; 48; 51; 54; 57; 60; 60+.
12 – 13 років 3 раунди по 1,5 хв., перерва між раундами 1 хв. Удари в голову дозволяються
тільки руками та ногами, а коліна та лікті дозволяються тільки по тілу (корпусу).
Хлопці: 25; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45; 48; 51; 54; 54+.
Дівчата: 25; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45; 48; 51; 54+.
10 – 11 років 3 раунди по 1 хв., перерва між раундами 1 хв. Удари в голову ЗАБОРОНЕНІ.
Хлопці: 20; 22; 24; 26; 28; 30; 30+.
Дівчата: 20; 22; 24; 26; 28; 30; 30+.
5. Характер змагань
Чемпіонати Запорізької області з Таїландського боксу Муей-Тай серед дорослих, юніорів
та юнаків за характером проведення є особистими, в яких визначаються тільки особисті місця в
кожній ваговій категорії;
Кубок Запорізької області є особисто-командними змаганнями в яких визначаються
особисті результати кожного боксера окремо, а потім на підставі особистих місць - місця
командні.
6. Програма змагань:
31 травня 2019 року
01 червня 2019 року
02 червня 2019 року

14:00 – 19:00 мандатна комісія, реєстрація учасників змагання,
нарада суддів та представників команд.
10:00 – 12:00 попередні поєдинки
12:00 – 12:30 церемонія відкриття змагання
12:30 – 19:00 півфінальні та фінальні поєдинки
10:00 поєдинки, півфінальні та фінальні поєдинки
16:00 церемонія нагородження переможців та від’їзд команд.
7. Програма проведення змагань

Програма змагань з таїландського боксу Муей-Тай включає поєдинки, які проводяться у
відповідних вікових групах та вагових категоріях:
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 коліна та лікті 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.
8. Безпека та підготовка місць проведення змагань
Змагання проводяться згідно діючих правил проведення змагань в Україні з Таїландського
боксу затверджених Федерацією (IFMA) та погоджених Міністерством молоді та спорту України,
які відповідають міжнародним правилам Таїландського боксу.
На церемонії відкриття всі учасники мають бути в одноманітній спортивній формі області,
клуба.
Під час змагання, екіпіровка (шолом та жилет) спортсмена повинна відповідати кольором
кута рингу. Форма одягу секунданта та помічника під час поєдинку повна відповідати
стандартам правил спортивної етиці, а саме: футболка, спортивна куртка, спортивні брюки, без
головного убору.
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.
9. Умови визначення першості та нагородження переможців і призерів
Змагання проводяться згідно діючих правил проведення змагань в Україні з таїландського
боксу Муей-Тай затверджених Федерацією та погоджених Міністерством, які відповідають
міжнародним правилам таїландського боксу Муей-Тай.
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.
10. Умови фінансування змагань та матеріального забезпечення учасників
Витрати на організацію та проведення змагань з таїландського боксу Муей-Тай в
Запорізькій області передбачаються за рахунок коштів Федерації. Грамоті, медалі та кубки для
нагородження команд та харчування суддів за рахунок коштів Управління молоді фізичної
культури та спорту Запорізької обл. адміністрації та інших залучених Федерацією
позабюджетних надходжень. Міністерство несе витрати відповідно до Єдиного календарного
плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2019 рік, згідно
затвердженого Управлінням кошторису.
11. 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 24 травня 2019
року, включно:
12. Нагородження.
Спортсмени, що посіли І –ІІІ місце нагороджуються диплом та медаллю.
Спортивні клуби, що посіли І –ІІІ місце нагороджуються кубками.
Після закінчення змагань, шляхом голосування суддів буде визначений найкращий
спортсмен за виконання ВАЙ КРУ РАМ МУАЙ та нагороджений кубком та грошевим призом 500 грн.
13. 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.
Всі учасники змагань повинні мати страховий поліс від нещасного випадку.
14. Заявки.
Попередні заявки надаються до 24 травня 2019 року за адресою:
Україна, 69005, м. Запоріжжя, вул. Миру 18/43
Тел. (096) 1111 -000 Мамедов Теймур Курбанович
Тел.. (067) 618-79-77 Гольц Олег Валентинович
E-mail – mteymurk@gmail.com
-

Персональні заявки на участь у змаганнях надаються у день приїзду під час
зважування в мандатну комісію. Заявки на участь у змаганнях повинні бути завірені
печаткою відряджуючою організацією і лікарем.
Паспорт або посвідчення про особистість.
Страховий поліс на час змагань.

Запрошені судді повинні мати при собі громадський паспорт, ідентифікаційний код,
заповнений відряджуючий лист з печаткою, проїзні документи в обидва кінці.
Це положення є офіційним викликом на змагання.

