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ЗАТВЕРДЖУЮ 

Президент Федерації 

пауерліфтингу України 

_____________ С. Г. БАЗАЄВ 

 

"_08_"______серпня________ 2019 р. 

 

                    
 

РЕГЛАМЕНТ 

проведення чемпіонату України з класичного пауерліфтингу 2019 року 

серед студентів вищих навчальних закладів  

 

 

1. Мета та завдання 

 

Чемпіонат України з класичного пауерліфтингу серед студентів вищих 

навчальних закладів (далі – чемпіонат України з класичного пауерліфтингу) 

проводиться з метою: 

- визначення рівня підготовки та здійснення відбору спортсменів-студентів 

до складу збірної команди України для участі в офіційних міжнародних 

змаганнях з пауерліфтингу відповідно до календарів Міжнародної (IPF) та 

Європейської (EPF) федерацій пауерліфтингу на 2020 рік; 

- пропаганди здорового способу життя серед студентської молоді та 

залучення їх до систематичних занять спортом. 

- заохочення студентів до здорового способу життя. 

 

2. Час і місце проведення змагань 

 

     Місце проведення – м. Харків, проспект Московський, 244/1, стадіон 

ХТЗ (КЗ КДЮСШ ХТЗ Харківської обласної ради). 
Строки проведення – 23-27 вересня 2019 року, день приїзду – 23 

вересня. 
 Команди і спортсмени, які не підтвердили свою участь під час роботи 

мандатної комісії, не допускаються до участі в змаганнях.        

                                                                                                                                                                                           

3. Організація та керівництво проведення заходу 

 

Загальне керівництво організацією та проведенням змагань 

здійснюється Комітетом з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти 

і науки України (далі – Комітет) спільно з Федерацією пауерліфтингу України 

(далі - Федерація) 

Відповідальність за підготовку місць та безпосереднє проведення 

змагань покладається на Харківське обласне відділення (філію) Комітету, 

Федерацію і головну суддівську колегію, затверджену Федерацією. 
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4. Учасники змагань та характер заходу 

 

До участі у змаганнях допускаються команди вищих навчальних 

закладів України у складі 8 осіб незалежно від статі та спортсмени в 

особистому заліку без обмежень за кількістю. В командний залік будуть 

додаватись результати 5 кращих спортсменів. Сума балів за зайняті місця 

будуть визначати командну першість. Один ВУЗ може виставити декілька 

команд.  

Змагання особисто-командні та проводяться згідно Правил спортивних 

змагань з пауерліфтингу, що відповідають правилам Міжнародної федерації 

пауерліфтингу (ІРF).  

Допуск до змагань – без обмежень за віком та кваліфікацією. 

 

5. Безпека та підготовка місць проведення заходу 

 

У відповідності до п. 9 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”:  

 

6. Умови визначення першості та нагородження переможців і призерів 

 

Спортсмени, які посіли 1-3 місця у сумі триборства у своїх вагових 

категоріях, нагороджуються дипломами та медалями. 

Спортсмени, які посіли 1-3 місця в абсолютній першості за Формулою 

IPF, нагороджуються дипломами.  

Тренери, які підготували переможців змагань, нагороджуються 

дипломами. 

Команди,  які посіли 1-3 місця, нагороджуються дипломами та кубками.  

 

7. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення 

учасників змагань 

 

Витрати по проведенню змагань – проїзд  в обох напрямках, добові, 

харчування, розміщення суддів, оплата обслуговуючого персоналу, оренди 

приміщення,  друкування афіш, тощо -  за рахунок   Федерації, зацікавлених 

установ, внесків учасників змагань, організацій та спонсорів. 

Комітет несе витрати по забезпеченню дипломами, Федерація – іншої 

нагородної атрибутики. 

Витрати по відрядженню учасників змагань, тренерів-представників 

команд (проїзд в обох напрямках, добові у дорозі, проживання, харчування) – 

за  рахунок організацій, що відряджають. 

8. Строки та порядок подання заявок на участь у заході 

Попередні заявки надсилаються не пізніше ніж за 30 днів до початку 

змагань на електронну адресу: fpu_official@ukr.net за зразком, розміщеним на 

mailto:fpu_official@ukr.net
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сайті ФПУ. Також відповідальна особа кожного відокремленого регіонального 

підрозділу ФПУ вносить попередню заявку в он-лайн систему на офіційному 

сайті ФПУ ukrpowerlifting.com. З цього моменту протягом 15 днів можна 

змінювати вагові та вікові категорії спортсменів у системі. Після закриття 

остаточної номінації (за 15 днів до початку змагань) змінювати вагові та вікові 

категорії не дозволяється. Останній день вилучення спортсменів з номінації – 

за 10 днів до початку змагань. Орган виконавчої влади з питань фізичної 

культури та спорту АР Крим, областей, мм. Києва та Севастополя повинні не 

пізніше, ніж за 10-деннний термін до початку змагань повідомити про зміни у 

кількісних складах команд. 

В попередніх заявках повинно бути вказано таку інформацію: повну 

назву ВНЗ, прізвище, ім’я, по батькові, дату народження спортсменів команди.  

Іменна заявка на участь у змаганнях повинна бути підписана і завірена 

печаткою ВНЗ або спортивної організації відповідного ВНЗ та регіонального 

фізкультурно-спортивного диспансеру та подається до Мандатної комісії у 

день приїзду учасників. 

Учасник повинен мати з собою паспорт або документи, що посвідчують 

особу та дату народження, студентський квиток та залікову книжку без 

заборгованостей по поточній сесії (виняток становлять студенти 1-ого та 5-ого 

курсів, які ще не отримали студентський квиток, їм потрібно мати з собою 

довідку про те, що вони навчаються у ВНЗ з печаткою навчального закладу), 

страховий поліс від нещасних випадків. 

Спірні питання щодо допуску учасників з територій Донецької та 

Луганської областей, які непідконтрольні Україні, вирішуються Головною 

суддівською колегією окремо у кожному випадку. Учасники повинні мати 

документи, які засвідчують реєстрацію або проживання на підконтрольних 

України територіях.  

До змагань допускаються лише учасники, участь яких підтверджено у 

встановлені терміни та під час роботи Мандатної комісії з наданням 

необхідних документів.  

 

9. Антидопінговий контроль 
 

З метою запобігання застосуванню заборонених фармакологічних 

препаратів та методів у 2019 році проводиться антидопінгове тестування 

спортсменів, які займаються пауерліфтингом. 

Антидопінговому тестуванню підлягають всі спортсмени незалежно 

від їх віку, статі, рівня кваліфікації та місця перебування, під час змагань та 

навчально-тренувального процесу. 

Процедура та регламент проведення антидопінгового тестування 

відповідають вимогам Кодексу Всесвітньої Антидопінгової Агенції (ВАДА), 

Антидопінгових правил Національного антидопінгового центру України 

(НАДЦ), Антидопінгових правил Міжнародної федерації пауерліфтингу 

(IPF) та Закону України „Про антидопінговий контроль у спорті ”. 

 

ДАНИЙ РЕГЛАМЕНТ Є ОФІЦІЙНИМ  ВИКЛИКОМ  НА ЗМАГАННЯ 


