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ПРОЄКТ РЕГЛАМЕНТУ 

проведення чемпіонату Донецької області з пауерліфтингу з класичного 

жиму лежачи серед чоловіків та жінок (V ранг) 

 

1. Цілі та завдання 

Чемпіонат Донецької області  з пауерліфтингу з класичного жиму лежачи 

серед чоловіків та жінок (далі - змагання) проводиться з метою: 

- впровадження фізичної культури і спорту в повсякденне життя молоді; 

зміцнення її здоров’я; 

- активізації фізкультурно-масової роботи в усіх ланках системи фізичного 

виховання; 

- подальшого розвитку та популяризації пауерліфтингу серед усіх вікових 

груп населення країни; 

- визначення рівня підготовки та здійснення відбору спортсменів до складів 

збірних команд Донецької області для участі в офіційних чемпіонатах України 

та Кубках України з пауерліфтингу з класичного жиму лежачи серед чоловіків та 

жінок відповідно до календаря федерацій пауерліфтингу України на 2022 рік; 

- пропаганди здорового способу життя, залучення молоді та інших груп 

населення до систематичних занять спортом. 

 

2. Строки і місце проведення змагань 

Змагання проводяться з 08 по 10 вересня 2021 року за адресою:                            

с. Юр’ївка, Маріупольський район, вул. Набережна 29, СК «Олімп». 

Урочисте відкриття 09 вересня о 12:00. 

 

З. Організація та керівництво проведенням змагань 

Керівництво організацією та проведенням змагань здійснюють управління 

фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації (далі - управління) 

та Донецький обласний відокремлений підрозділ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ФЕДЕРАЦІЯ ПАУЕРЛІФТИНГУ УКРАЇНИ» 

«ФЕДЕРАЦІЯ ПАУЕРЛІФТИНГУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» (далі–федерація). 

Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення змагань 

покладається на Головну суддівську колегію, рекомендовану федерацією, склад 

якої затверджується управлінням. 

Склад Головної суддівської колегії:  

- головний суддя змагань – суддя Національної категорії Олександр 

Котенджи; 



- головний секретар змагань – суддя національної категорії Катерина 

Бородай-Збандут. 

4. Учасники змагань 

До участі у змаганнях допускаються збірні команди міст, районів та ОТГ у 

складі 8 чоловіків та 8 жінок. Спортсмени в особистому заліку відповідної 

кваліфікації та вікової групи допускаються без обмежень за кількістю. 

Вікові категорії: 

відкрита (чоловіки та жінки) – з 2008 р.н. (від дня, коли виповнюється 13 

років). 

Допуск до участі у змаганнях:  

чоловіки та жінки - за кваліфікацією не нижче 2 спортивного розряду, які  

мають дозвіл для участі лікарсько-медичних кабінетів спортивних організацій, 

обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру. 

 

5. Характер заходу 

Змагання особисто-командні та проводяться згідно правил спортивних 

змагань з пауерліфтингу, що відповідають правилам Міжнародної Федерації 

пауерліфтингу (ІРF). 

Командний залік окремий для чоловіків та жінок. Нарахування командних 

балів на змаганнях усіх рангів здійснюється: за 1 місце – 12 балів, за 2 місце – 9 

балів, за 3 місце – 8 балів, за 4 місце – 7 балів, за 5 місце – 6 балів, за 6 місце – 5 

балів, за 7 місце – 4 бали, за 8 місце – 3 бали, за 9 місце – 2 бали. За інші місця 

спортсмени, які закінчили змагання, отримують по 1 балу, за умови виконання 

нормативу допуску. До командного заліку включаються результати усіх 

спортсменів. 

Кожна команда зобов’язана включати до складу своєї делегації  не менше    

1 судді та 1 асистента. За відсутності судді або асистента у командний залік 

зараховується  4  кращих результати.  Усі судді повинні мати суддівську  форму, 

що відповідає вимогам правил змагань з пауерліфтингу. 

 

6. Програма проведення змагань 

День приїзду – 08 вересня 2021 року.  

Мандатна комісія 08 вересня з 12:00 до 17:00. 

Розклад проведення змагань за ваговими категоріями затверджується на 

технічній нараді представників після обробки результатів Мандатної              

комісії (08 вересня о 18:00). 

Змагання проводяться 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. 

У випадках змін строків, місць проведення, умов прийому та фінансування 

буде повідомлено додатково. 

 

7. Безпека та підготовка місця проведення змагань 

Підготовка місця проведення змагань здійснюється відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 «Про порядок 

підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для 



проведення масових спортивних та культурно – видовищних заходів». 

Підготовка спортивних споруд покладається на їх власників. 

Медичне забезпечення змагань проводиться відповідно до «Положення про 

медичне забезпечення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, закладів 

фізичної культури і спорту», затвердженого спільним наказом Міністерства 

молоді та спорту України та Міністерства охорони здоров’я України від 

27.12.2017 № 5232/1746, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 

січня 2018р. за №33/31485, з обов’язковою присутністю кваліфікованого лікаря. 

Забезпечення безпеки спортсменів під час проведення змагань покладається 

на Головну суддівську колегію, затверджену управлінням. 

За технічну підготовленість спортсменів та відповідність спортивному 

розряду відповідає представник команди, особистий тренер спортсмена та 

керівник організації, який підписує заявки та відряджає спортсменів на змагання. 

 

8. Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів. 

Спортсмени, які посіли I-III місця в особистому заліку, нагороджуються 

медалями та грамотами управління відповідних ступенів. Тренери, які 

підготували переможців змагань, нагороджуються грамотами управління. 

Команди, які посіли I-III місця в командному заліку, нагороджуються грамотами 

управління та кубками управління відповідних ступенів. 

 

9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників 

Витрати з організації і проведення чемпіонату Донецької області з 

пауерліфтингу з класичного жиму лежачи серед чоловіків та жінок, а саме 

нагородна атрибутика (кубки, медалі, грамоти) здійснюються за рахунок 

управління. 

Витрати на організацію та проведення чемпіонату Донецької області з 

пауерліфтингу з класичного жиму лежачи серед чоловіків та жінок (оренда 

спортивного обладнання та транспорту, проживання, проїзд, харчування суддів 

та ГСК, канцелярські товари та папір (10 пачок) здійснюються за рахунок 

федерації). 

Витрати на участь учасників та тренерів здіснюються за рахунок коштів 

організацій, що відряджають. 

 

10. Строки та порядок подання заявок на участь у змаганнях 

Попередні заявки подаються не пізніше ніж за 30 днів до початку змагань 

до «Онлайн номінації» на сайті федерації (http://fpdo.org.ua/) та надсилаються 

головному секретарю змагань на електронну пошту: fpdo_zayavka@ukr.net 

(контакт. тел.: 097 – 918 – 57 - 57). З цього моменту протягом 15 днів можна 

змінювати вагові категорії спортсменів у системі. Після закриття остаточної 

номінації (за 15 днів до початку змагань) змінювати вагові категорії не 

дозволяється. Останній день вилучення спортсменів з номінації – за 10 днів до 

початку змагань. 

У попередніх заявках має бути вказана наступна інформація: прізвище, ім’я, 

по батькові, дата народження спортсмена, команда, ДЮСШ, СК, ФСТ, вагова 

категорія, спортивне звання або спортивний розряд, ідентифікаційний номер, 

кращий результат минулого сезону, ПІБ тренера. Попередня заявка має бути 



оформлена за встановленим зразком ФПУ. До попередньої заявки додається 

копія наказу про присвоєння спортивного звання або розряду. 

Іменна заявка на участь у змаганнях в командному та особистому заліку має 

бути за встановленим зразком ФПУ, підписана керівником міського або 

районного структурного підрозділу фізичноїкультури та спорту, лікарем 

регіонального фізкультурно-спортивного диспансеру, та подається до Мандатної 

комісії у день приїзду учасників. У разі створення бригади тренерів, необхідно 

надати копію наказу спортивного закладу. 

Структурні підрозділи з питань фізичної культури та спорту міст, районів та 

ОТГ, або представники команд повинні не пізніше ніж за 7 днів до початку 

змагань повідомити про зміни у кількісному складі команд, окрім змін за 

ваговими категоріями.  

Учасники змагань повинні мати при собі: паспорт громадянина України або 

інший документ з фотокарткою, що посвідчує особу та договір страхування від 

нещасного випадку (спортивного). 

Спортсмени, тренери-представники команд та судді повинні мати при собі 

копію ідентифікаційного номеру (ІПН). 

Копії документів, що не завірені належним чином, Мандатною комісією не 

розглядаються. 

Представник команди несе усю повноту відповідальності за достовірність 

документів, наданих до Мандатної комісії. У разі відсутності вище вказаних 

документів, спортсмени до змагань не допускаються. 

Спірні питання щодо допуску учасників з окремих територій Донецької 

області, які непідконтрольні Україні, вирішуються Головною суддівською 

колегією окремо у кожному випадку. 

До участі у змаганнях допускаються лише спортсмени та команди, які 

підтвердили свою участь у встановлений для попередніх заявок термін та під час 

роботи Мандатної комісії. 

 

 

11. Інші умови. Антидопінговий контроль 

З метою запобігання застосування заборонених фармакологічних 

препаратів та методів у 2021 році проводиться антидопінгове тестування 

спортсменів, які займаються пауерліфтингом. 

Антидопінговому тестуванню підлягають усі спортсмени незалежно від їх 

віку, статі, рівня кваліфікації та місця перебування під час змагань та навчально-

тренувального процесу. 

Процедура та регламент проведення антидопінгового тестування 

відповідають вимогам Кодексу Всесвітньої Антидопінгової Агенції (ВАДА), 

Антидопінгових правил Міжнародної федерації пауерліфтингу (ІРF), 

Антидопінгових правил НАДЦУ та Закону України «Про антидопінговий 

контроль у спорті». 

 

Цей Регламент є офіційним викликом на чемпіонат Донецької області з 

пауерліфтингу з класичного жиму лежачи серед чоловіків та жінок 2021 

року. 

 



О Р Г К О М І Т Е Т 


