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Положення 

про проведення V - Відкритий Чемпіонат Кіровоградської області   та  

відкритого чемпіонату з жиму штанги лежачи  

на Кубок ЦДЮТ «Центр – Юність» 

 

І. Мета проведення змагань. 

    Змагання проводяться у відповідності з календарним планом та з метою відбору 

спортсменів для участі у  Міжнародному турнірі з пауерліфтингу та жиму штанги 

лежачі , якій відбудеться 5-6 квітня  2014р. в місті Харків  

- популяризація та подальший розвиток пауерліфтингу в Кіровограді та смт Нове; 

- підвищення якості навчально-тренувальної та виховної роботи; 

- виконання спортивних розрядів. 

 

 ІІ. Дата і місце проведення змагань. 

Змагання проводяться в м. Кіровограді,  селище Нове в ЗОШ № 10 за адресою: 

вул. Металургів, 12,  15 . березня 2014 року. Початок змагань о 12.00 годині. 

Зважування учасників з 16:00 год. до 18:00 год в приміщенні ЦДЮТ «Центр – 

Юність» 14 березня 2014 року. 

 

ІІІ. Керівництво організацією та проведення змагань. 

Загальне керівництво змагань покладається на адміністрацію ЦДЮТ «Центр-

Юність» та  Кіровоградського осередку RAW100% Powerlifting Federation Ukraine. 

Безпосереднє проведенням змагань покладається на суддівську колегію 

затверджену Кіровоградським осередком RAW100% Powerlifting Federation Ukraine. 

Змагання проводяться за діючими Правилами Федерації пауерліфтингу України 

RAW100%.  

ІV. Учасники змагань. 

- До участі в змаганнях допускаються спортсмени, які мають відповідну 

підготовку та допуск лікаря. 

- Спортсмени змагаються в наступних вагових категоріях: 56 кг; 60 кг; 67,5 кг; 75 

кг; 82,5 кг; 90 кг; 100 кг  ,  100+. 

- На змаганнях всі учасники змагаються у вікових категоріях OPEN. 

 Кожний спортсмен повинен мати спортивну форму відповідно до Правил.  

V. Нагородження. 

Переможці та призери цих змагань у кожній ваговій та віковій категорії 

нагороджуються кубками, медалями і дипломами. Абсолютні переможці та призери у 

першостях за формулою Шварца/Малона нагороджуються кубками, медалями і 

дипломами.  Переможці змагань які виконали норматив МС входять  в збірну 

http://rawpowerlifting.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=106:i------&catid=30:2012-12-16-11-01-28&Itemid=31


команду області  для участі у  Міжнародному турнірі з пауерліфтингу та жиму 

штанги лежачі , якій відбудеться 5-6 квітня  2014р. в місті Харків  

 

 

VІ. Фінансування та матеріальне забезпечення 

- За організацію, підготовку та проведення відкритого чемпіонату, забезпечення 

необхідним інвентарем та обладнанням відповідальність несе оргкомітет 

змагань.  

- Призовий фонд складається із заявочних внесків учасників змагань та, за 

наявності, спонсорських внесків. Кожний учасник зобов’язаний сплатити 

стартовий внесок за участь у змаганнях. Внески вносяться представниками 

команд чи особисто учасниками змагань безпосередньо під час зважування. 

Розмір стартового внеску з кожного учасника за участь у змаганнях становить: 

50 грн.  
- Витрати, пов’язані з відрядженням учасників, тренерів та представників команд 

несуть організації, що відряджають спортсменів.  

 

 

VІІ. Інформаційна підтримка змагань 

Інформаційна підтримка змагань здійснюється на сайтах – 

http://rawpowerlifting.com.ua , http://vk.com/raw100 , http://vk.com/event46102803  

http://vk.com/olimp.food де будуть розміщені номінація учасників, розклад змагань 

та усі інші важливі питання змагань.  

 

VІІ. Заявки. 

- Іменні заявки подаються до мандатної комісії в день приїзду. 

- Останній термін подання попередніх заявок до 10. 03. 2013 р. на електронну 

адресу: atlet1488@mail.ru 

- Або на сайт http://rawpowerlifting.com.ua в розділ он-лайн заявки  
-  Попередні заявки від спортсменів та команд подаються представниками команд. 

Атлети, які проживають у регіонах, де тимчасово відсутні представники 

Федерації пауерліфтингу України RAW100% можуть подавати свої особисті 

попередні заявки безпосередньо на вищезазначену електронну адресу або за 

вказаними номерами телефонів.  

- Всі учасники змагань повинні мати дозвіл лікаря на участь у змаганнях, 

завірений печаткою, та діючий страховий поліс з в казанням страхового 

випадку-пауерліфтинг,  а також паспорт або посвідчення особи.  

 

 

Це Положення є офіційним викликом на змагання. 

 

 

Оргкомітет. 

 

http://rawpowerlifting.com.ua/
http://vk.com/raw100
http://vk.com/event46102803
http://vk.com/olimp.food
chrome-extension://jlbckmkeoglaodfdocbfjplmefilnmip/popup.html
http://rawpowerlifting.com.ua/


 

Додаток. 

Іменна заявка / Попередня заявка 

для участі у V  традиційному відкритому чемпіонаті з жиму лежачі  

на кубок ЦДЮТ «Центр – Юність» 

місце проведення смт. Нове                                              15 березня 2014 року 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я Рік 

народження 

Спортивне 

звання, 

розряд 

Місто, область Вагова 

категорія 

Кращий 

спортивний 

результат 

(жим лежачи) 

Віза лікаря 

        

        

        

 

 

До змагань допущено ______________________________ спортсменів 

Лікар ______________________________________________________ 

Представник команди ________________________________________ 

Керівник команди ___________________________________________ 

 


