
«ПОГОДЖЕНО» «ЗАТВЕРДЖЕНО»
Президент Херсонської         Управління з питань фізичної     обласної 
федерації з                         культури та спорту
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Спіцин Д.О.______________________           _____________________
 «_____»__________2011 рік           «____»__________2011 рік

ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнський турнір з МуейТай

присвячений пам’яті С. Філіпповича

1.Мета та завдання.
- популяризація таїландського боксу Меуй - Тай серед населення України;
- визначення збірної області з таїландського боксу Муей-Тай для участі в  Чемпіонаті України 

серед   молоді;
            - виявлення молодих, талановитих спортсменів.

2. Термін та місце проведення.
Змагання проводяться з 4 по 7 серпня 2011 року в м. Херсоні у Палаці молоді та студентів, за 

адресою:  м. Херсон, вул. Перекопська, буд. 158. Проїзд від ж/д вокзала тролейбусом №1.
День приїзду, зважування учасників, мандатна комісії, нарада суддів та представників команд 

відбудеться 4 серпня 2011 року з 8:00 до 17:00 години там же (м. Херсон, вул. Перекопська, буд. 158).
День від’їзду – 08 серпня 2011 року.

3.Керівництво змаганням. 
Загальне  керівництво  організацією,  проведення  змагань  та  фінансування  покладається  на 

Херсонську федерацію таїландського боксу Меуй-Тай.
            головний суддя змагань:              Веренич Петро Пилипович,

заступник головного судді змагань:  Спіцин Денис Олександрович,
 

головний секретар змагань:             Левандовськйй Едуард Іванович,

 
4. Учасники змагань.

До участі в змагання допускаються спортсмени команд та клубів міст і областей України, які 
мають дозвіл лікаря, завірений печаткою фіздиспансера та страховий поліс від нещасного випадку  .  

Змагання проводяться у вікових групах: 

1995-96р.н. 3 раунди по 2 хв. перерва між раундами 1 хв.
Вагові категорії 42кг, 45 кг,48кг, 51кг, 54кг,57кг, 60кг, 63,5кг, 67кг, 71кг, 75кг, 81кг, +81кг. 
Дівчата -40кг,44кг, 48кг, 52кг, 56кг, 60кг, +60кг. 
1997-98р.н. 3 раунди по 1,5хв. перерва між раундами 1 хв.
Вагові категорії - 30кг, 33кг, 36кг, 39кг, 42кг, 45 кг,48кг, 51кг, 54кг,57кг, 60кг, +60кг. 
Дівчата - 30кг, 33кг, 36кг, 39кг, 42кг, 45кг, 48кг, 51кг, 54кг, 57кг, +60кг. 
1999-2000р.н. 3 раунди по 1,5хв. перерва між раундами 1 хв. 
Вагові категорії - 25кг, 27кг, 30кг, 33кг, 36кг, 39кг, 42кг, +42кг. 
Дівчата - 25кг, 27кг, 30кг, 33кг, 36кг, 39кг



5. Програма змагань.
4 серпня 2011 року 8:00-17:00     мандатна комісія учасників змагань

18:00-19:00   нарада суддів та представників команд
5 серпня 2011 року 10:00 попередні поєдинки та церемонія відкриття змагання
6 серпня 2011 року 10:00 чвертьфінальні та півфінальні поєдинки 
7 серпня 2011 року 10:00 фінальні поєдинки та церемонія нагородження переможців
8 серпня 2011 року             від’їзд команд 

6. Екіпіровка і форма учасників.
Змагання проводяться згідно діючих правил проведення змагань в Україні з таїландського боксу Муей-
Тай затверджених федерацією та погоджених Міністерством України у справах сім'ї молоді та спорту, 
які відповідають міжнародним правилам таїландського боксу Муей-Тай. 
Організатори змагання забезпечують  тільки нагрудними жилетами.

7. Нагородження.
Спортсмени, що посіли І-ІІІ місця нагороджуються дипломом (за 1 місце - медаллю).

8. Фінансові умови проведення змагань.
Організатори змагань забезпечують всі необхідні фінансові витрати щодо організації та проведення 
змагань:  оренда  місця  проведення  змагань,  нагородження  учасників,  медичне  забезпечення  та 
суддівство.
Витрати на відрядження інших учасників змагань, тренерів та суддів (проїзд, оплата  за помешкання, 
харчування, добові) несуть відряджуючі організації. 
Вартість проживання  60 грн.

  9. Безпека при проведенні змагань та підготовка спортивних споруд.
  Відповідальність за підготовку місць та безпосереднє проведення змагань покладається на 
Херсонську обласну федерацію таїландського боксу Муей-Тай.

       10.Заявки.
Попередні заявки надаються до 25 липня 2011 року за адресою:
Україна, 73000, м. Херсон, вул. І. Вазова, буд. 6а, кв. 26
Е-mail – spicinda@  gmail.com  .
т.0503159088 Спіцин  Денис Олександрович, т.0503964338 Левандовський Єдуард Іванович.
1.Персональні заявки на участь у змаганнях надаються в день приїзду під час зважування в мандатну 
комісію, заявки повинні бути завірені органами Державного управління у справах молоді та спорту 
областей України, АР Крим, міст Києва і Севастополя, лікарем фізкультурно - лікувального 
диспансеру.
2.  Паспорт або посвідчення про особистість.
3. Страховий поліс на час змагань.
4. Спортивний паспорт члена федерації встановленого зразку. 

5. Форма заявки повинна відповідати вимогам Української федерації таїландського боксу Муей-Тай.
У разі  відсутності  у  спортсменів  одного  із  перелічених  документів,  спортсмени до  змагань  не 

допускаються. 

Це положення є офіційним викликом на змагання

mailto:spicinda@gmail.com

