
ЗАТВЕРДЖУЮ

областi

проведення вИкритого чемпiонаry УкраiЪи з дзюдо серед BeTepaHiB
в рамках IX лiтнiх Всеукраiнських iгор BeTepaHiB спорту пам'ятi М. М. Баки

1. Щата i мiсце проведення змагань
Вiдкритий чемпiонат Украiни з дзюдо серед BeTepaHiB (чоловiки, жiнки)

проводиться в м, .Щнiпро 16-17 вересня 2021 року в спортивному комплексi <Олiмпiйськi

резерви)), пр. Богдана Хмельницького, 29-А.
,Щень приiЪду 02 квiтrrя 2021 року,

2. Учасники змагапь та умови ii допуску.
.Що участi у Вiдкритому чемпiонатi Укра'rни серед BeTepaHiB допускаються

спортсмени, громадяни Украihи, якi MaroTb вiдповiдний медичний допуск для участi у
змагаЕнях з дзюдо.

BiKoBi групи:
чоловiки: MI (1991-1987), М2 (1986-1982), МЗ (1981-19'l7),M4 (1976-1972), М5 (1971-1967),
мб (1966-1962), м7 (1961-1957), м8 (1956_ ).

жiнки: Ф1 (1991-1987), Ф2 (1986-1982), ФЗ (1981-197'7), Ф4 (1976-19'72), Ф5 (1971-1967),
Фб (1966-1962), Ф7 (1961-1957), Ф8 (1956- ).

Ваговi категорii:
чоловiки: - 60 кг, -66 кг, -73 кг, -81 кг, -90 кг, -100 кг, +100 кг;
жiIIки: - 48 кг, -52 кг, -57 кг, -63 кг, -70 кг, -78 кг, +78 кг.

Спортсмен мае знаходитись в своiй вiковiй групi на день проведення змагань.
Змагання особистi. Проводяться вiдповiдно до Правил проведеЕня змагань

Мiжнародноi федерацii дзюдо.
Час сутички - 3 хвилини (для учасникiв вiкових груп М1, М2, М3, М4, М5, М6, Ф1,

Ф2,ФЗ, Ф4, Ф5, Ф6), 2 хв. (для учасникiв вiкових груп М7, М8, Ф7, Ф8).
Благодiйний внесок - 100 грн. з кожного учасника.

3, Програма та умови проведення змагань
1б вересня 2021 року:
день приiЪду учасникiв змагань та суддiв;
17:00 - 19:00 - зважування учасникiв змагань.
17 вересня 2021 року:
7:30 - 8:30 - неофiцiйне зважування учасникiв змагань;
8:30 - 9:30 - офiцiйне зважування учасникiв змагань;
9:30 - 10:00 - технiчне жеребкування
10:З0 - 1 1 :00 - нарада суддiвськоi колегii та представникiв команд;
1 1:00 - урочисте вiдкритгя змагань;
1 1 :30 - початок змагань, попереднi та пiвфiна"тьнi сутички,
Пiсля проведення попереднiх сутичок - фiнальний блок, нагородження переможцiв та
закриття змагань,
18 вересня 2020 року - вiд'iзд учасникiв змагань.

Король
року

РЕГЛАМЕНТ



4. Заявки на участь
Попереднi заявки для участi у Вiдкритому чемпiонатi Украiни серед BeTepaHiB,

завiрепi печаткою обласноi федерацii, подаються до Оргкомiте:у змагань не пiзнiше Hixt за 7
(ciM) днiв до початку змагань (e-mail: judo_veteran@ua,fm)
контактна особа:
Прокопець Анатолiй Станiславович +З8 (067) бЗ'l 06З9

Офiцiйнi заявки. завiренi пiдписом та печаткою лiкаря та керiвника вiлрялжуючих
органiзацiй подаються в двох примiрниках перед початком вФЕуваняя.


