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ПОЛОЖЕННЯ
про Фінал Кубка України серед дорослих з таїландського боксу Муейтай
1. Мета та завдання.
- відбір найсильніших спортсменів федерації для формування збірної команди України з
таїландського боксу Муейтай на 2016 рік;
- популяризація таїландського боксу Муейтай серед населення України;
- вдосконалення майстерності спортсменів та суддів;
- виявлення молодих талановитих спортсменів.
2. Термін та місце проведення.
Змагання проводяться з 26 по 29 листопада 2015 року в м. Одесі.
День приїзду, реєстрація та зважування учасників, мандатна комісія, нарада суддів та представників
команд 26 листопада 2015 року з 9:00 до 17:00 години в приміщені ДЮСЦ тай-кік-боксингу за адресою: м.
Одеса, вул. Єкатерининська, 8/10. (Можливо будуть зміни у місці реєстрації)
Змагання проводяться з 27 по 29 листопада 2015 року в м. Одесі.
День від’їзду – 30 листопада 2015 року.
3. Керівництво змаганням.
Загальне керівництво організацією та проведенням змагань здійснює Міністерство молоді та спорту
України, Управління у справах фізичної культури та спорту Одеської облдержадміністрації та ГО «Українська
федерація таїландського боксу Муей-Тай».
Головний суддя змагань:
Головний секретар змагань:
Голова журі змагань:

Лавренко Сергій Олександрович,
суддя національної категорії
Перехрест Наталя Олександрівна,
суддя національної категорії
Євтушенко Павло Сергійович,
суддя національної категорії,

4.Учасники змагань.
До участі у Фіналі Кубка України серед дорослих з таїландського боксу Муейтай допускаються збірні
команди областей України та м. Києва. До змагання допускаються спортсмени 1998 р.н. та старші, не
нижче І-го спортивного розряду, які приймали участь у попередніх етапах Кубка України з Муейтай 2015
року.
Склад команди – 21 чоловік, з них: чоловіків – 14, жінок - 7.
Тривалість поєдинку складає 3 раунди по 3 хв., перерва між раундами 1 хв.
Чоловіки: 48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63,5 кг, 67 кг, 71 кг, 75кг, 81кг, 86кг, 91кг, +91кг.
Жінки: 45 кг, 48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63,5 кг, 67 кг, 71 кг, 75 кг, +75кг.
ПРИМІТКА: На змаганнях спортсмени вагових категорій до 71 кг включно застосовують тільки рукавиці
вагою 10 унцій, боксери вагових категорій 75 кг і вище використовувати рукавиці вагою 12 унцій.
5. Програма змагань.
Зважування учасників щоденно.
26 листопада 2015 року
9:00 – 17:00 мандатна комісія, реєстрація учасників змагання
18:00 – 20:00 нарада суддів та представників команд
27 листопада 2015 року
10:00 попередні поєдинки та церемонія відкриття змагання
28 листопада 2015 року
10:00 чвертьфінальні та півфінальні поєдинки
29 листопада 2015 року
10:00 фінальні поєдинки та церемонія нагородження переможців
30 листопада 2015 року
від’їзд команд

6. Екіпіровка і форма учасників.
Змагання проводяться згідно діючих правил проведення змагань в Україні з таїландського боксу
Муейтай затверджених Федерацією та погоджених Міністерством молоді та спорту України, які
відповідають міжнародним правилам таїландського боксу Муейтай.
Кожен учасник змагання повинен мати відповідну форму та знаряджання: труси, майку кольору
згідно зайнятого кута рингу, боксерський шолом, боксерські печатки 10 та 12 унцій (для спортсменів за 75
кг), капу, бандаж та щитки на ноги та лікті.
На церемонії відкриття всі учасники мають бути в одноманітній спортивній формі області, клуба.
Команди повинні мати прапор області (розміром 120х90).
Згідно листа від Міжнародної федерації Муейтай (IFMA) з 2010 року нагрудні жилети більше не
використовуються в санкціонованих змаганнях для чоловіків та жінок підрозділу А класу.
7. Нагородження.
Спортсмени, що посіли I, II та III місце в кожній ваговій категорії, кращий тайбоксер серед чоловіків і
жінок та краща команда нагороджуються дипломами, медалями та нагородами.
8. Фінансові умови проведення змагань.
Організатори змагань забезпечують 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, сплата за
проживання, харчування, добові, збереження заробітної плати) несуть відряджуючі організації.
Вартість проживання 100 – 150 грн.
9. Безпека при проведенні змагань та підготовка спортивних споруд.
Відповідальність за підготовку місць та безпосереднє проведення змагань покладається на Управління
у справах фізичної культури та спорту Одеської облдержадміністрації, Одеську обласну федерацію
таїландського боксу Муей-Тай та ГО «Українська федерація таїландського боксу Муей-Тай».
Всі учасники змагань повинні мати страховий поліс від нещасного випадку, у зв’язку з підвищеним
ризиком змагань з таїландського боксу Муейтай для здоров’я спортсменів.
10. Заявки.
Попередні заявки надаються до 20 листопада 2015 року за адресою:
Україна, 65026, м. Одеса, вул. Катерининська, 8/10.
тел./Факс: (0482) 34-95-69
Е-mail – muaythai@soborka.net
Web-Site – www.muaythai.org.ua
1. Персональні заявки на участь у змаганнях надаються в день приїзду під час зважування в мандатну
комісію. Офіційна заявка повинна бути завірена установою – Обласним управлінням у справах фізичної
культури та спорту (штампом обласного фізкультурно-спортивного диспансеру та датою проти кожного
учасника, підписом лікаря, який проводив медогляд та круглою печаткою та підписом головного лікаря
обласного фізкультурно-спортивного диспансеру) за три дні до прибуття на змагання. Інші медичні
документи не являються дійсними.
2. Паспорт або посвідчення про особистість.
3. Страховий поліс на час змагань.
4. Спортивний паспорт члена федерації встановленого зразку.
У разі відсутності у спортсменів одного із перелічених документів, спортсмени до змагань не
допускаються. Організатори змагання забезпечують розташування учасникам які своєчасно підтвердили
свою участь у змаганнях.

Це положення є офіційним викликом на змагання.

