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П О Л О Ж Е Н Н Я 
Про проведення відкритого чемпіонату  

Тернопільської області з боксу серед усіх вікових категорій 
 

1. Мета та завдання 
- подальший розвиток та популяризація боксу спорту в області;  
- відбір кандидатів в збірну команду області для участі у Всеукраїнських 
змаганнях. 
- розширення та зміцнення дружніх зв’язків між тренерами і спортсменами; 
- підвищення рівня майстерності спортсменів; 

 
2. Час і місце проведення 

Змагання проводяться з 05 по 07 червня 2015 року в м. Тернополі, “Палац 
спорту” бульвар Данила Галицького, 2. 
Приїзд та зважування команд: 05 червня 2015р. до 13.00.год. 
Початок змагань: 05 червня 2015р. з 14.00.год. 

 
3. Учасники змагань 

До участі в змаганнях допускаються спортсмени збірних команд районів,         
м. Тернополя та відділень ДЮСШ, відомств. 
Змагання проводяться у вагових категоріях:  
 серед юнаків: до 35,5; 37; 38,5; 40; 41,5; 43; 44,5; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 59; 

62; 65; 68; 72; 76; +76 кг. 
 серед юніорів: 46; 48; 50;  52; 54; 57; 60; 63; 66; 70;75; 80; +80 кг. 
 серед молоді та дорослих: 49; 52; 56; 60; 64; 69; 75; 81; 91; +91 кг. 

 
4. Керівництво проведення змагань 

Загальне керівництво організацією та проведення змагань здійснюється 
департаментом сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації та 
Тернопільською обласною організацією Федерації боксу України. Безпосереднє 
проведення змагань покладається на суддівську колегію затверджену 
департаментом. 

5. Фінансові витрати 
Витрати на відрядження учасників  змагань (проїзд, харчування та розміщення) 

– за рахунок організацій, що відряджають. Витрати, які пов’язані з організацією та 
проведенням змагань (оплата суддівській колегії, придбання медалей та грамот, 
медичне забезпечення) за рахунок департаменту сім’ї, молоді, фізичної культури 
та спорту облдержадміністрації.  



 
 
 

6. Нагородження 
Спортсмени, які посіли I-III місця нагороджуються грамотами та медалями.  

 
7. Заявки 

Іменні заявки на участь у змаганнях, завірені медичною установою і 
організацією, що відряджає,  паспорт (свідоцтво про особу) та інші документи, 
передбачені правилами проведення змагань, подаються до мандатної комісії в 
день приїзду. 

 
8. Підготовка спортивних споруд 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 2025 від 18.12.1998 
року “Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених 
місць для проведення спортивно-масових та культурно-видовищних заходів”: 
Підготовка спортивних споруд покладається на керівників спортивної споруди 

та Тернопільську обласну організацію Федерації боксу України. 
 

9. Медичне забезпечення змагань 
У відповідності до “Положення про медичне забезпечення спортивно-масових 

заходів”, що затвержено наказом Міністерства охорони здоров’я України № 614 
від 27.10.2008 року медичне забезпечення спортивно-масових заходів 
здійснюється обласним лікарсько-фізкультурним диспансером. 
Лікар змаганнь входить до складу суддівської колегії, на правах заступника 

головного судді. Всі його рішення в межах компетентності обов’язкові для 
учасників, організаторів змагань. 

 
Це  положення є офіційним викликом на змагання. 

Головний суддя змагань Пацатий А.-тел. (0955050841) головний секретар 
Соколов Р.-тел.(0662289389) 
Контактний телефон управління з питань фізичної культури і спорту ОДА  
52-26-72  
 

 
 
 


