ЗАТВЕРДЖЕНО
Заступник Міністра
молоді та спорту України
Матвій БІДНИЙ
Зміни до регламенту від 03.11.2021 № 1526/5.2/2021
проведення Кубку України з пауерліфтингу 2021 року
серед чоловіків та жінок (ІІІ ранг)
2. Строки і місце проведення змагання
Змагання проводяться 19 – 20 листопада 2021 року в м. Коломиї, ІваноФранківської області за адресою: ФСК "Локомотив", вул. Яворницького, 28.
6. Програма проведення змагання
День приїзду – 19 листопада 2021 року.
Розклад проведення змагання за ваговими категоріями затверджується на
технічний нараді представників після обробки результатів Мандатної комісії
(19 листопада о 17.00).
Склад команд:
8 чоловіків, 8 жінок
Змагання проводиться у наступних вагових категоріях:
- чоловіки: 59, 66, 74, 83, 93, 105, 120 та понад 120 кг;
- жінки: 47, 52, 57, 63, 69, 76, 84 та понад 84 кг.
Взяти до уваги, що програма змагання може бути змінена! Остаточне
затвердження програми проведення змагань відбудеться на нараді тренерів
та суддів.
Допускається проведення змагання за умови, що в спортивному змаганні
братимуть участь не менше 5 спортсменів у кожній спортивній дисципліні.
10. Строки та порядок подання заявок на участь у змаганні
Попередні заявки надсилаються не пізніше ніж за 30 днів до початку
змагання на електронну адресу: fpu_official@ukr.net за зразком, розміщеним на
сайті Федерації пауерліфтингу України. Також відповідальна особа кожного
відокремленого регіонального підрозділу Федерації пауерліфтингу України
вносить попередню заявку в он-лайн систему на офіційному сайті Федерації
пауерліфтингу України: www.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 змагання) змінювати вагові
та вікові категорії не дозволяється. Останній день вилучення спортсменів з
номінації – за 10 днів до початку змагання.
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Органи виконавчої влади з питань фізичної культури та спорту Автономної
Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя повинні не пізніше, ніж за
10 днів до початку змагання повідомити про зміни в кількісних складах команд.
В попередніх заявках повинно бути вказано таку інформацію: прізвище, ім’я,
по батькові, дату народження, команду, спортивне звання, кращий результат за
останні 12 місяців.
Іменна заявка на участь у змаганні повинна бути завірена печаткою органу
виконавчої влади з питань фізичної культури та спорту Автономної Республіки
Крим, областей, мм. Києва та Севастополя та лікарем, і подається до Мандатної
комісії у день приїзду учасників. У разі створення бригади тренерів, необхідно
надати копію наказу спортивного закладу.
Учасник повинен мати з собою паспорт громадянина України або документи
з фото, що засвідчують особу і дату народження, довідку з результатами експрестестування на визначення антигену до вірусу COVID-19 на офіційному бланку,
завіреному печаткою, та страховий поліс від нещасних випадків. Спортсмени,
тренери-представники та судді повинні мати копії ідентифікаційного коду.
Спірні питання щодо допуску учасників до змагання 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
Україні територіях. До змагання допускаються лише команди та учасники в
особистому заліку, які підтвердили свою участь в установлений для попередніх
заявок строк та під час роботи Мандатної комісії.
Звіт головного судді змагання, протоколи результатів змагання, заявки
(іменні та командні) надсилаються протягом 5-ти календарних днів листом від
Федерації, у паперовому вигляді, до Мінмолодьспорту за адресою:
вул. Еспланадна, 42, м. Київ, Україна, або в електронному вигляді на e-mail:
correspond@msms.gov.ua.
Оперативна інформація з фотографіями про кількість учасників, кількість
регіонів та призові місця команд-учасниць надається Федерацією до
Мінмолодьспорту у день закінчення змагання (не пізніше 8:00 21.11.2021)
на e-mail: vladimirzabolotnui@ukr.net.
Цей Регламент є офіційним викликом на Кубок України з пауерліфтингу
серед чоловіків та жінок 2021 року.
В. о. заступника директора департаменту
фізичної культури та неолімпійських видів спорту –
начальника відділу пріоритетних
неолімпійських видів спорту

Юлія МАЗУРУК

ПОГОДЖЕНО
Президент Федерації
пауерліфтингу України
____________________Сіражутдін БАЗАЄВ
"08"_листопада__2021 р.
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