
 
 
 
 
 
 

 
П О Л О Ж Е Н Н Я 

про проведення учбово-атестаційного семінару для тренерів та інструкторів  
з таїландського боксу Муейтай 

 

1. Мета та завдання 
Підвищення методичного та професійного рівня тренерів та інструкторів з таїландського боксу Муейтай; 
атестація тренерів та інструкторів для проведення занять та змагань з метою пропаганди та розвитку 
таїландського боксу Муейтай в Україні. 
      
2. Термін та місце проведення 
Семінар проводиться в період з 9 по 13 липня 2013 року за адресою: м. Одеса, вул. Катерининська, 8/10. 
День приїзду та реєстрація учасників семінару 9 липня 2013 року з 8:00 до 17:00 години в приміщені 
ДЮСЦ тай-кік-боксингу за адресою: м. Одеса, вул. Катерининська, 8/10. 
День від’їзду – 13 липня 2013 року.  
 
3. Керівництво проведенням семінару 
Загальне керівництво семінаром здійснюється ГО «Українською  федерацією таїландського боксу Муей-
Тай».  
Безпосередня організація, підготовка та проведення загального семінару покладається на голову 
атестаційної комісії, віце-президента Української федерації таїландського боксу Муей-Тай, заслуженого 
тренера України Євтушенко П.С.  
Проведення семінару з функціональної підготовки покладається на голову атестаційної комісії, віце-
президента Української федерації таїландського боксу Муей-Тай, заслуженого тренера України 
Євтушенко П.С. та тренера-викладача Євтушенко Г.С. 
 
4. Програма проведення семінару 

Звертаємо Вашу увагу на те що проводяться два різні за фахом семінари!!! 
 

10 липня 2013 року   19:00 – 21:00  
11 липня 2013 року   08:00 – 10:00      лекції загального семінару  
12 липня 2013 року   08:00 – 10:00 
13 липня 2013 року   08:00 – 10:00 
 

 
10 липня 2013 року   19:00 – 21:00  
11 липня 2013 року   10:30 – 12:30      лекції семінару з функціональної підготовки  
12 липня 2013 року   10:30 – 12:30 
13 липня 2013 року   10:30 – 12:30 
 
5. Учасники семінару 
До участі у семінарі допускаються тренери, інструктори, викладачі таїландського боксу Муейтай,  а також 
кваліфікаційні спортсмени, бажаючі зайнятися тренуванням з таїландського боксу Муейтай не молодші 
18 років. 
Участь тренерів з таїландського боксу Муейтай у щорічному семінарі підвищення кваліфікації 
обов’язкова. 
Необхідні документи: 
- направлення на семінар від організації або заяву від особи; 
- медичну довідку про стан здоров'я; 
- 4 фотокартки розміром 3 х 4 см (підписані П.І.П.); 
- документ про освіту та його копію, завірену нотаріусом; 
- копію паспорта (1,2 сторінки та сторінка прописки); 
- копія ідентифікаційного коду; 
- сертифікат тренера - інструктора, якщо є. 

 
 

 “ЗАТВЕРДЖЕНО” 
Віце-президент Української національної 

федерації таїландського боксу Муей-Тай 

________________  Євтушенко П.С. 

“ 07 ” __червня__ 2014 р. 



 

6. Фінансування семінару 
Проїзд, добові, проживання, харчування - за рахунок відряджуючих організацій. Вартість 

проживання залежить від класу готелю. Вартість проживання 100 – 120 грн. Оренда місця проведення 
семінару та всі необхідні фінансові витрати щодо організації проведення за рахунок організаторів 
семінару. 
 

7. Заявки 
Бажаючі прийняти участь у семінарі повинні обов’язково для реєстрації підтвердити свою 

присутність до 24 червня 2014 р. за адресою: 
Україна, 65026, м. Одеса, вул. Катерининська, 8/10., тел./Факс: (0482) 34-95-69 
Е-mail – muaythai@soborka.net 
 

Це положення є офіційним запрошенням на семінар 

mailto:muaythai-ukr@te.net.ua

