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1. МЕТА І ЗАДАЧІ
Змагання проводяться з метою:
– удосконалення майстерності спортсменів;
– популяризації тхеквондо ВТФ, як олімпійського виду спорту та широкого
залучення молоді до занять спортом;
– виявлення сильніших спортсменів-кандидатів до збірних команд для участі
у чемпіонатах України та міжнародних турнірах.
2. ТЕРМІН ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
Змагання відбудуться 27-28 листопада 2015 року за адресою: м. Полтава,
М-н. Незалежності 24 А, СК «Спартак»
Реєстрація команд, мандатна комісія та зважування 27 листопада.
Змагальний день 28 листопада.
Початок змагань о 09.00.
3. КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
Загальне керівництво здійснюється управлінням у справах сім’ї, молоді та
спорту Полтавської облдержадміністрації спільно з федерацією тхеквондо ВТФ
Полтавської області.
Безпосередня організація змагань, відповідальність за підготовку місця
змагань, організацію, розміщення учасників змагань, тренерів і суддів
покладається на Полтавську федерацію тхеквондо ВТФ.
Безпосереднє проведення змагань покладається
суддівську колегію
турніру. Головний суддя змагань Шапошник О. (м Харків).
4. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
Спортсмени змагаються у формі та захисному спорядженню відповідно до
правил змагань з тхеквондо (ВТФ). Змагання будуть проводитися на електронній
системі “DAE DO”
За
нетактовну
поведінку спортсмена, тренера або представника
команди під час змагань вся команда може бути знята зі змагань, а результати її
спортсменів анульовані.
Кожна команда до складу якої входить більше 10 учасників має надати
суддю, який повинен мати форму: світла сорочка, темні брюки, м’яке спортивне
взуття (степки). Суддям при собі мати копію паспорту та довідки про присвоєння
ідентифікаційного коду (суді необхідно погодити свою присутність з головним
суддею змагань)

5. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
До участі у турнірі з тхеквондо ВТФ допускаються, громадяни України,
громадяни інших країн – члени команд клубів, спортивних шкіл, областей, міст,
які є чинними членами національних федерацій визнаних ВТФ.
У змаганнях беруть участь спортсмени які мають обов’язкову спортивну
підготовку зазначену у заявці (спортивний розряд або спортивне звання) та
кваліфікацію з тхеквондо (дан або куп), згідно з вимогами Всесвітньої федерації
тхеквондо.
6. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ
а) Діти 2008-2009 р.н. не нижче 10 купу;
хлопчики: -18, -20, -22, -24, -26, -28, -30, -32, -34, -37, +37 кг.;
дівчата: -18, -20, -22, -24, -26, -28, -30, -32, -34, -37, +37 кг.;
б) Молодші Юнаки 2006 – 2007 р.н. не нижче 9 купу;
юнаки: -20, -22, -24, -26, -28, -30, -32, -34, -37, -41, +41 кг.;
дівчата: -20, -22, -24, -26, -28, -30, -32, -34, -37, -41, +41кг.;
в) Юнаки 2004 – 2005 р.н. не нижче 8 купу;
юнаки:-22;-24;-26;-28;-30;-32;-34;-37;-41;-45;-50; +50 кг.;
дівчата: -22;-24;-26;-28;-30;-32;-34;-37;-41;-45;-50; +50кг.;
г) Кадети 2001 – 2003 р.н. не нижче 7 купу;
кадети:-33;-37;-41;-45;-49;-53;-57;-61;-65;+65 кг.;
кадетки: -29;-33;-37;-41;-44;-47;-51;-55;-59;+59 кг..
7. БЕЗПЕКА ТА ПІДГОТОВКА МІСЦЯ
У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня
1998 року № 2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд в інших
спеціально відведених місць для проведення спортивних та культурно –
видовищних заходів»:
- підготовка спортивних споруд покладається на їх власників;
- контроль за підготовкою спортивної споруди та забезпечення безпеки при
проведенні заходу здійснює головний суддя змагань.
Медичне забезпечення змагань проводиться відповідно до "Положення про
медичне забезпечення спортивно-масових заходів", затверджене наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 28.10.2008 № 614, з обов'язковим
залученням карети швидкої допомоги та присутністю кваліфікованого лікаря.
Учасники та глядачі повинні дотримуватися правил безпеки під час
проведення змагань.
8. НАГОРОДЖЕННЯ
Спортсмени, які посіли перші, другі та два третіх місця у вагових
категоріях на відкритому турнірі з тхеквондо ВТФ «НАРОДЖЕНІ ДЛЯ
ПЕРЕМОГ» нагороджуються дипломами та медалями відповідних ступенів.
Команди, які посіли 1-5 місця, нагороджуються дипломами відповідних ступенів
та кубками. Двох тренерів учні яких вибороли більшу кількість 1 місць будуть
нагороджені кубками «Кращий тренер турніру»
Загально командне місце визначається за підрахунком суми балів,
отриманих учасниками команди: 3 місце - 4 бали; 2 місце - 6 балів; 1 місце - 8
балів.

9. ФІНАНСУВАННЯ
У відкритому турнірі з тхеквондо ВТФ витрати, пов’язані з організацією і
проведенням змагань: машина швидкої невідкладної допомоги, оплата суддів,
нагородження, за рахунок Управління з питань фізичної культури і спорту
Полтавської облдержадміністрації та федерації тхеквондо ВТФ Полтавської
області.
Інші витрати на відрядження учасників, тренерів та представників команд
для участі у турнірі несуть організації, що відряджають.
10. ПОРЯДОК І СТРОКИ ПОДАЧІ ЗАЯВОК
Реєстрація учасників змагань на сайті http://poltava.tkd-card.com.ua.
Реєстрація закінчується 26 листопада 2015 року.
Максимальна кількість учасників турніру 300.
Заявки дублюються на e-mail jurets75@rambler.ru, poltavatkd@yandex.ru
(у електронному вигляді в програмі Microsoft Office Excel, зразок електронної
заявки можна отримати за вище вказаними адресами),
У випадку, якщо учасник має бажання змінити категорію, всі заміни
повинні бути зроблені тільки до початку жеребкування яке відбудеться
26.11.2015.
Поіменна заявка на участь в змаганнях відповідної форми, завірена
(підписи, печатки)
керівником відповідного спортивного закладу, лікарем
фізкультурно-лікувального диспансеру, документ з фотокарткою що засвідчує
особу і рік народження (книжка спортсмена), кваліфікаційний сертифікат
тхеквондо ВТФ що визнаний Всесвітньою Федерацією, Національною
Федерацією а також особистий страховий поліс представляються до мандатної
комісії в день приїзду. Представник команди є обличчям команди і несе всю
повноту відповідальності за достовірність та справжність наданих до мандатної
комісії документів.
Довідки за телефонами:
Шапошник Олександр Едуардович (головний суддя змагань) (095) 91 777 85, (093) 770 77 55,
Гетманський Юрій Володимирович (питання по реєстрації) (068) 60 55 923,
Шавиро Юрій Іванович (директор турніру) (066) 73 10 400, (067) 701 22 51
Нечитайло Андрій Сергійович (секретар змагань) ( 067) 68 777 55

Сайт реєстрації спортсменів: http://poltava.tkd-card.com.ua/
Всі новини турніру: www.poltavawtf.blogspot.com

