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ПОЛОЖЕННЯ
про проведення змагань з пауерлiфтпнry у 2021 роцi

в Днiпропетровськiй областi

1. ЦIЛI I

ЗЛВДАЦНЯ ЗМАГЛНЬ

Змагаrrня з пауерлiфтиЕry проводяться з метоюi

. подальшого розвитку пауерлiфтинry в ,I|нiпропетрвськiй областi;
та здiйсЕевня вiдбору
l .2. визвачення iiвяя пйготовки спортсмевiв ,Щнiпрпетровськоi областi
спортсмевiв до ск,rадiв збiрвих кЬмапл областi лля yracTi у чемпiонатах та Кубках Украiни

1,l

та мiжпародяЕх 3магаЕпях;

спортом,
l .3. популяризацiТ пауерлiфтиЕry та залучевня молодi до систематячЕих зФlять

2.
СТРОКИ I МIСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
2.1. Чемпiояат ,Щнiпропетрвськоi областi серд юяакiв та дiвчат (класика та екiпiрвка),
12-14 березЁ,2021 року, м. ДЕiпро.
2.2. ЧемпiоЙ ,ЩнiпропстрЬвськоi областi серел ювiорiв та юнiорок (класика та екiпiрвка),
12-14 березЕя 202l року.
2.3, ЧемпiоЙ ,Щвiпроп'чгрвськоi областi серд чодовiкiв та жiнок (класика та екiпiровка),
02-04 квiтIiя 202l року.
та
2.4. Чемпiоват ,ЩпiпрпетiовськоТ областi з химу лехачi серед чоловiкiв та жiпок, юяiорiв
м,
.Щвiпро,
ювiорок, юпакiв та лiвчат (класика та екiпiровка), l4-16 травяя 2021 року,
202l року,
липень
КравqеЕко,
o,L
тяги
лам'ятi
2,5. Вйкiитпй обласний ry?вф зi cTaнoBoi
03-М липня 2021 рку, м. .Щвiпро,
та
2.6. Кубок ,ЩяiпропстЙвськоi бластi серед чоловiкiв та жiвок, юпiорiв та ювiорок, ювакiв
дЬчат (класика та екiпiровка), l5-17 жовтвя 2021 рку, м, Дiпро,
ювiо2.7. iiубок )IнiпроПетровськоi областi З жиму лежачi серд чоловiкiв та жiяок, ювiорiв та
м,
202l
груляя
,Щнiпр,
року,
рок, юяакiв-та дiвчат (класика та екiпiровка), 03-05
пам'ятi
пауерлiфтинry
класичяого
з
селищноi
турпiр
MeжiвcbKbi
ради
Z.8. Ьiйитил ооласяий
Олега Кулиненка, грулеяь 202l року.

3.

ОРГЛНIЗЛЦIЯ ТЛ КЕРIВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗМЛГАНЬ
молодi i
Керiвництво органiзачiсю та прведеЕням зм,гань_ здiйсцюсться Управлiшrям
з
loinpon"rpoucbKoi облдержадмiяiстрацii (далi - Управлiяня) разом ,Щнiлропетровсь-

;;;;б;;.Ъ

безпосередньо керiвництво змаф";"раIriсю пауерлiфтингу (ла,ri - Фелерачiя),
.аr" покочдч.r"i" оа Головну суллiвську колегiю (ГСК),

"оорry

4. учАсники

змАгАнь

MjcT та райовiв, спортиввих клубiв,
4,1.
'-' .Що участi у змаганнях допускаються збiряi комалди
якi € члевами Фiдерацii, в особпстому залiку, В змагапнях нацiоfrЮЪШ.ч

"портсмеЕи,
областi, яка форму€ться
нального рiвrrя приймас участь збiрпа комапда ,щнiпропетровськот
ва обласяих ]маганнях.
тlльк,
4.2. Збiрна комапда ,щнiпропетровськоi областi допускасться до rlацiояальних змагаЕь
обласвим лiкарсько-фiзкультурним диспансером,
poKiB, ,Щопуск
4.3. До участi у змаганвях допускаються особи, яiим у 202l роцi виповнилося 13
Як вивялiкаря, завiрений печаткою, виданою йому лiкув,tJIьItим закладом обов'язковий,
13
виповнилося
не
яким
ще
ток,'до 1^racTi у змаганнях мож}ть бги допущенi спортсмени,
пiлза l l poKiB, та якi мають достатнiй рiвеяь фiзичноТ та техяiчпоi
погодж},ються з
готовки, окремий дозвiл лiкаря та письмову заяву батькiв про те, цо вояи

й;i;;;;";;о.i

'liEboj дитини.
участю у змагаянях
4.4. Сюrад комацди Еа обласЕих змаганнях - без обмеlкень,
4.5. В складi команди, що прийМас rцсть в змалitннях, повиннi бlти суддi та,/або асистевт(и),
в залежностi вiд кiлькостi спортсменiв: вiд 5 до l0 спортсменiв l сулля та,/або асиссудтсят(и); бiльше 10 спортсменiв - 2 судлi та./або асистевт(и), Рiшен]rя щодо зчrлучепня
безпосередньо на KoxHr
дiч iа/uбo асистевтiв до обслуговуваяця змагапь прийма€ ГСК

-

4,6.

змаганпя окремо.
спортсмеви з iнших областей Украiни за поперед,Що участi у змахllнвях допускаються
Еьою згодою з Федердliею.

5. хАрАктЕрзмлгАнь

3магання особисrо-комалднi та лроводяться у в!гових каlегорiях:
59,66, 7,4,8З,93, 105, 120 та поядд 120 кг;
чоловiки:
5З,59, 66, 74,83,93, 105, 120 та попад 120 кг;
юяiорп:
46,49,53, 59,66, 74,83,9], 105, 120 та поцад 120 кг;
- юl|8кп:

-

,rdHKи:

-

дiвчатl:

-

, -63, ,69, -76, -84, та поrrдд 84 кг
43, -47, -52, -57, -бЗ, {9, ,76, -84 тд пондд 84 кг.
4О,4З, -47, -52, -51, -63, -69, -76, -84 тд попад 84 кг,
-11 ,

юrriорки:

-52,

-51

змаспортсмени зобов'язанi виступати в екiпiровцi, яка вiдповiда€ правилам проведення
гавь з пауерлiфтиягу.
B"i y.r""rrrr*n' ,r"aапь (спортсмепи) повиннi мдти стрдховпй полiс, Без страхового
полiсу спортсмепи до змагапь яе доrtускаються,

б.

прогрлмА

провЕдЕння

змАглнь

прzвилами, затвердженими Федерачi6.1.
- -' Bci змагавня з пау9рлiфтингу проводяться згiдно з
.о ,ЙпiО-в.у vкра'iни 1лалi'оПУ1, що вiлповiлають правилам МiжЕародяоi федерацii

6,2,

пауерлiфтинry (IРF).
Bci змаrаяня особисго - комаяднi.

6.3, Перемохцi

в Особистому залiку в Кожвiй ваговiй категорii у Bcix вiкових гр)rп!iх визнача-

ютiся по вайбiльшiй cyMi триборства. Переможчi в особистому за,riку в кожвiй ваговiй

категорii у Bcix вiкових групах визЕачаються по найбiльшiй та gайкращiй спробi з жиму (у
*n"y пежачи). Якщо у лвох або бiльше спортсменiв однакова спlа. першiсть
одержуе спортсмеЕ, що ма€ меншу власЕу вагу.
6.4. Нарахувапня комФlдних очок:
6.4.1. за сумою Bcix очок rlасвикiв комаЕJIи на змaгавпях з класичного пауерлiфтинry та eKiпiрувального у Bcix вiкових групах разом;
6.4.2. за срлою Bcix очок за коr<ного учасника комчlпди на змrгапнях обласного рiввя, за умови
виконаЕня )ласяиком за,Iiкового спортивЕого розряду:
6.4.2.1.Чемпiонат ia Кубок Двiпропетровськоi областi у вiдкритiй вiковiй категорii (чоловiки та
rсiнки) за квалiфiкацiсю яе ниlкче II спортивЕого розряду;
6.4.2.2.Чемпiоват ДЕiпропетровськоi областi серед юпiорiв та юнiорк - за квалiфiкацiею пе
ниr(че III спормвного розряду;
6.4.2.3.Чемпiоват,Щнiпропетровськоi областi серд ювакiв та дiвчат - за ква,riфiкацiсю не нижче III юнацького спортиввого розрrду;
6,5. Нарахування комаlдяих очок: за l мiсце-12; за 2 мiсце-9; за 3 мiсце-8; за 4 мiце-7; за 5
мiсце-6; за б мiсце-5; за 7 мiсце-4; за 8 мiсце-3; за 9 мiсце-2; за iншi мiсця KorKeH спортсмев. цо закiпчив змагаввя iз залiковим результатом, отримуе l очко, Якщо у двох або
бiльше команд кiлькiсть очок одяакова, першiсть одержус команда, яка мае бiльше l-x, 2х, i т. д. мiсць. Якщо Bci показЕики одЕаковi, то першiсть визЕачасться по cyмi очок за формулою GoodLift Bcix залiкових спортсменiв,
6.6. iкцо в командi не мае суллiв (згiдяо до п. 4.5), то вояа автоматично позбzвлясться комaшдних очок за два займапих мiсця (наймеЕших), Це не стосусться команд, суддi яких за
рiшеЕням ГСК ве приймдоть участь у змаганвях.
6.7. якщО спортсмеН змагастьсЯ в особистому за.тiку, BiH Ее входить до складу ком,tндп, Ее
oi ii пИ"}-кове досягнення, ме втруча€ться до розподiлу особистих мiсць у да"non"u"
вiй ваговiй категорii, може встановлювати ркорли. За результат,ш,и цItх змаг ,ь йому
може б}ли присвоено спортивве змпня (розряд).
6.8. Спортсмепи, що прЕймають уqасть у змагаяЕях з iнших областей Украiни, втручаються
gе впливають на пiдслtок у
до рЪзполrrту особистих мiсць у дапiй ваговiй категорii, але
коJанднiЙ бортьбi та не встЕtновпюють рекорли. За результатами цих змагаtlь iM може
б)ти присвоено спортивяе звання (розряд).
прочiлур, зважування спортсмен не в змозi виступати у заявлевiй ваговiй
Я'кщо
пiд
6.9.
"u"
категорii (бiльше або менше) або xo,te змiпити в.гову категорiю - BiB ве може приймати
участь у змiгzlвяях, тiльки поза коякlрсом.
6.10. У змаганнrх мож}ть брати участь спортсме!lи поза конкlрсом. Рiшення про ii допуск }хв&Iю€ мztвдатва комiсiя. Якцо спортсмеЕ змaга€ться поза конкlрсом, BiH не впливас Hi на
особистi, Bi ва команднi пiдсрлки, ве вст!lновлю€ рекорли. За результатами цих змагавь
йому не може б}ти присво€во спортявЕе звапня (розрял).

""-*""i.

7.

БЕЗПЕКА ТЛ ПЦГОТОВЛЕННЯ МIСЦЬ ПРОВЕДЕННЯ

змлгАнь

7.1. Порядок пiдготовки спортивttих споруд та дотримання безпеки учасникiв та глядачiв
пiд час проведенпя змагаЕь проводиться вiдповiдно до постанови Кабiпету Мiяiстрiв
УктаiЪи ;И ls,12.1998 N92025 (Про порядок пiдготовки спортивпих спорул та iнших
спецiмьно вiдведених мiсць для проведеrrня масових спортивних та культурtrовидовищяих заходiв), постаяови Кабiвету MiHicTpiB Украiяи вiл 09.12,2020 N91236
(Про встаповлевнЯ карантину та запровадженпя обмежувальних протиепiдемiчних за*одi"
запобiганвя поширепяю ва територii Украiви гостроi реслiраторноi хво"covlD-lg,
""rою
спричияеЕоi корояавiрусом SARS-CoV-2> та постанови Головяого
роби
(Про затвердження протие,черхаввого смiтарного лiкаря Украlни вiд 19.11.2020 N958

пй час

проведення спортивних змагatнь на перiод карантину у
зв'язку з поширеяЕям KopoEaвipycrroi хвороби (covlD-19>.
7.2, Вiдповiдальнiсiь за дотриманнJI учаснrкЕtми вiдповiдпих санiтарних та протиепiдемiчЕих зtцодiв покJIадаеться на головноrо суддо.
7.з. з мЕтоЮ забезпе,rеннЯ безпеки глядачiв Та 1^rасникiв спортивнi змагання проводIться
тiльки па спортиввих спорудах, прrйнятих до експлуатацii державними комiсiями i за
нмвяостi aKTiB техвiчвого обстеження прилатностi слортивноi споруди д,'Iя проведення
заходу.
7,4. ВiдповiдальЕiсть за технiчну пiдготовленiсть мiсць змагавь та безпеку ix проведення
покладасться ва aоловяого суддю змагань, офiчiйних представникiв спортивноj спорули, органiзаторiв, представяикiв команд та особистих TpeвepiB.
7,5. Вiдповйальвiсть за фiзичяий став та здоров'я спортсменiв несlть особистi треяери,
7.6. КерiвникИ спортивtlих споруд, на територii яких вiдбуваються змагання, вiдповiдають
за забезпечепня громадським порядком.
7.7, Невикопаrrвя вимог, персдбачепих цим п)тrктом. що cтaJlo причияою випllкЕення надзвичайвих обставин пiд час проведеняя змагань, тягпе за собою вiдповiдальнiсть передбачеяу законодавством Украiви.

пiдемiцrих за.ходiв

8. НАГОРОДКЕНIIЯ ПЕРЕМОЖЦIВ I

ПРИЗЕРIВ

Спортсмени, якi посiли l-З мiсця lta чемпiонатах i Кубках областi у cpli триборства та
чемпiоната-х та Кубках з окремих впрaв, нагордж},ються медaшямй та дипломiми вrдповlдних
ступевiв. Комапди, якi посiли 1-З мiсця, нагород>куються кубками та диплом,tми вiдповiдних
сryпевiв,

9. УМОВИ

ФIНЛНСУВЛННЯ ЗМАГАНЬ ТА МАТЕРIАЛЬНОГО
ЗАБЕСПЕЧЕННЯ УЧАСНИКIВ

9,|, Витрати яа вiдряджеяня обласних змагilнь }часникiв та тренерiв-лрелс гавн и kiB вiдносяться
за рахрок коштiв органiзачiй. tло вiлрялжають.
9.2, Вiлшкодувапяя копlтiв яа харчувмвя суддiв здiйсню€ться Упраыiвням згiдно з €дивим
к&IеIцаряим плФtом спортивних за,\одiв Дяiпропетровськоi областi яа 2020 piK,
9.3. У випадiу пе фiнаЕсуваяня зм.гапь Управлiяяям - Bci витрати несе Федерацiя за рахунок
добровiльIiих BHecKiB (згiдяо стат}ту Федерацi'l), спопсорських коштiв та власний рахунок,
9.4. У випадках змiН cTpoKiB, мiсць проведення, умов прийоМу та фiяансувшrня буле повiломлеЕо додатково.

.

10. СТРОКИ

ТЛ ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВОК

Вiдповiдальва особа, яка мае дост},п (логiн/парль) вiл кожяоi комапди ц9дi3д!щ9д!2ц
за 21 днiв до початкч змагань вносить попередню змвку в оя-лайн форму на сайтi Федерацii https:фowellift ing.dp.ua/nominatsii/
l0.2. Пiсля закiнчевяя cTpoKiB прийому попередпiх заявок, з цього моменту дозволя€ться внесення змiп до поо"р"дяiх заrчок (в тому числi змiна ваговоi категорii) не пiзнiше яiж за 7
(7
днiв до початку змiгаЕь в ов-лайп формi BoMiHauii. Пiсля закриття остато,lноi номiнацiТ
днiв до початкУ змагавь) змiнювати ваговi та BiKoBi категорii не дозволя€ться, останяiй
деяь вид)щеЕяя спортсмеЕiв з Еомiпацii - за З дяi до початку змагань.
l0.3. У випа.шсу, колп спортсмен(и) заявлясться особисто та не мас лоступу (логiв/пароль) до
он-лайв форми заповяеЕвя номiнацii, або комаЕда з iяшоi областi мае яамiр прийняпl
участь у змаIаянях. то необхiдяо виконати наступнi крокиi
10.з.1. надiслати попередяi змвки пе пiзнiше пirc зs 21 дпiв до поч!ткч ]мдгдшь на адресу
електронпоТ пошти: zayavka.dofp@gmail.com
1

0.

1

4

lО,З.2. В попереднiх заявках вст.lновлепоi форми, затвердженоj ФПУ, повинно бли вказаво
таку iвформачiю: прiзвище, iм'я учасника, дата (число, мiсяць, piK) народжеияя, команда
(Micтo, спортивпий клуб тrабо ДЮСШ), спортивне звання, кращий результат (присiдапня,
жим, тяга. qa{a) минулого сезону, прiзвище, iм'я та по батьковi TpeHepiB. Зразок заповвення заявки http://poweTlifting.dp,ua./documents/фavi.xls
10.3.3. Спочатку надсиласться попередня зaцвка яа електрону пошту (що зазвачено вице) i Федерацiя вадсилае тимчасовий логiя/пароль для доступу до номiнацii, i спортсмен(и) таlабо
команда з.lповпюс он-лайн форму на сайтi ФедерацiТ.
10.4. [MegEi заявки встановленоi форми, затверлженоi ФПУ, подаються до мандатноi KoMicii у
день приiЪду }часпикiв на кожну BiKoBy грlпу окремо i повипнi бри пiдписанi лiкарем i за-

Bipeвi печатками вказавих оргавiзачiй.
Учасники повинвi мати з собою доryr,ленти, що засвiдчують особу i лаry вардження.
страховий полiс.
l0.6. До змагаlrь допускаються лише комаяди та учасники в особистому залiку, якi пiдтверлили свою ylacтb в установлений для попере,пнiх заявок TepMiH.

l0,5,
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ДЦIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА
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Офiчiйнi ресурсп в IHTepнeтi:
www.pow€rlifting.dp.ua
www.facebook.com/d nipropowerlifting
www.inýtagram.com/dofp_ipf_powerlifting

