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РЕГЛАМЕНТ 
про відкритий чемпіонат міста Києва з таїландського боксу Муей Тай 

серед спортсменів класів „А” та „В” у відповідних вікових групах 
 

             1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 

Змагання проводяться з метою: 

 розвитку та популяризації таїландського боксу Муей Тай у м. Києві; 

 підвищення спортивної майстерності тайбоксерів України; 

 виконання спортивних розрядів з таїландського боксу Муей Тай згідно Єдиної спортивної класифікації.  
              

2. ТЕРМІН ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

         День приїзду, зважування учасників, мандатна комісія, нарада суддів та представників команд - 06 березня 2015 року  

   з 09:00 до 17:00 у приміщенні спорткомплексу КДЮСШ „Ринг” за адресою: м. Київ, вул. Львівська, 25. 

         Змагання проводяться з 06 по 08 березня 2015 року у спортивному залі Київської гімназії східних мов №1 (корпус №1,   

   2-й поверх) за адресою: вул. Львівська, 25 (ст.м.”Житомирська”). День від’їзду – 09 березня 2015 року. 
 

3. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАНЬ 

Загальне керівництво організацією та проведенням змагань здійснюється Управління сім”ї, молоді та спорту Департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту м. Києва та Київською міською федерацією кікбоксингу і таїландського боксу Муей Тай. 
 

4. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

До участі у чемпіонаті м. Києва допускаються спортсмени класу „А”, які мають кваліфікацію не нижче ІІ-го спортивного 

розряду.  До змагань з класу „В” допускаються спортсмени не вижче ІІІ-го спортивного розряду та без кваліфікації у 

наступних вікових групах: 
 

1998 р.н. та старші   Чоловіки: до 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63.5, 67, 71, 75, 81, 86, 91,+91кг; 
(3 раунди х 3 хв., перерва-1хв.)  Жінки: до 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63.5, 67, 71, +75 кг; 
   

1999-2000 р.н.  Юніори: до 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63.5, 67, 71, 75, 81, 86, 91,+91кг; 
(3 раунди х 2 хв., перерва-1хв.) Юніорки: до 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63.5, 67, 71, +75 кг; 
   

2001-2002 р.н.  Юнаки: до 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63.5, 67,+67кг; 
(3 раунди х 1,5 хв., перерва-1хв.)  Дівчата: до 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60,+60 кг; 
   

2003-2004 р.н.  Юнаки: до 25, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63.5, 67,+67кг; 
(3 раунди х 1 хв., перерва-1хв.)   Дівчата: до 25, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54 кг. 

 

5. УМОВИ  ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

           Змагання проводяться згідно діючих правил проведення змагань в Україні з таїландського боксу Муей Тай     

    затверджених Українською федерацією таїландського боксу та погоджених Міністерством молоді та спорту України, які     

    відповідають міжнародним правилам таїландського боксу Муей Тай. 

           Кожен учасник змагань повинен мати відповідну форму та знаряджання: труси, майку кольору згідно зайнятого кута     

    рингу, боксерські шолом, рукавички 10 та 12 унцій (для спортсменів понад 75 кг) , капу, бандаж , щитки на ноги та лікті. 

           Згідно листа від Міжнародної федерації Муей Тай (IFMA), з 2010 року у санкціонованих змаганнях для чоловіків та     

    жінок класу „А”, нагрудні жилети більше не використовуються.  

Інших учасників, організатори змагань забезпечують нагрудними жилетами. 
 

6. ВИТРАТИ 

        Організатори несуть всі необхідні фінансові витрати, щодо організації та проведення змагань: оренда місця 

проведення змагань, нагородження учасників медалями та дипломами, медичне забезпечення та суддівство змагань 

(проживання, харчування, оплата проїзду суддівського корпусу за викликом). 

        Витрати по відрядженню інших учасників змагань, тренерів та суддів (проїзд в обох напрямках, оплата за проживання, 

харчування, добові, збереження заробітної плати) несуть відряджуючі організації. Вартість проживання 80 – 120 грн. 

Організатори змагань забезпечують розташування учасникам, які своєчасно підтвердили свою участь у змаганнях. 
 

7. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

            Спортсмени, що посіли у чемпіонаті  I, II та III місця у кожній ваговій категорії, кращий тайбоксер чемпіонату, 

нагороджуються медалями та дипломами.   
                   

8. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ ПОДАННЯ ЗАЯВОК 

         Попередні заявки, надаються до 28 лютого 2015 року до адміністрації Київської міської федерації кікбоксингу і 

таїландського боксу Муей Тай  ( 044 409 14 89/90 ), е-mail: nikulin-kiev@ukr.net 

  Персональні заявки на участь у змаганнях, засвідчені лікарем ЛФД, паспорт або посвідчення про особистість, 

страховий поліс на час змагань, спортивний паспорт члена федерації подаються учасником в мандатну комісію під час 

зважування в день приїзду, 06.03.2015 року, за адресою: м. Київ, вул. Львівська, 25, ст.м. ”Житомирська”, спорткомплекс 

Київської гімназії східних мов №1 (КДЮСШ „Ринг”). 
 

 

                                         Даний регламент  є офіційним викликом на змагання  


