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Регламент  

проведення Всеукраїнських змагань з українського рукопашу "Спас"  

(старші юніори, юніори, старші юнаки, юнаки, молодші юнаки) 

1. Цілі та завдання заходу 

 

Всеукраїнські змагання з українського рукопашу "Спас" (старші юніори, 

юніори, старші юнаки, юнаки) (далі – Всеукраїнські змагання) проводиться з 

метою:  

розвитку та популяризації козацького бойового мистецтва "Спас"; 

виявлення найсильніших спортсменів з рукопашу "Спас"; 

 патріотичного виховання підростаючого покоління та молоді. 
 

2. Строки і місце проведення заходу 

    Всеукраїнські змагання проводиться з 09 по 10 листопада 2019 року у  

м. Запоріжжі, вул. Дніпровська, 35, СК ЗНУ. 

 

3. Організація та керівництво проведенням заходу 

 Керівництво проведенням змагань здійснюють Мінмолодьспорт та 

громадська організація "Всеукраїнська федерація "Спас" (далі – Федерація). 

 Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення змагань 

покладається на управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької 

обласної державної адміністрації, на головну суддівську колегію яка 

рекомендована Федерацією, і склад якої затверджується наказом 

Мінмолодьспорту. 
 

4. Учасники змагань. 

До участі у змаганнях допускаються спортсмени Автономної Республіки 

Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спортивних клубів. 

Кількість учасників від території не обмежена. 

Вікові категорії учасників змагань: 

молодші юнаки – 9-10 років; 

юнаки – 11-12 років; 

старші юнаки – 13-14 років; 

юніори – 15-16 років; 

http://www.zoda.gov.ua/article/191/upravlinnya-molodi,-fizichnoji-kulturi-ta-sportu.html


2 
 

старші юніори – 17-18 років; 

Форма одягу учасників змагань, згідно з вимогам Правил змагань з 

"Українського рукопашу "Спас" (далі – Правила). 

Рівень допуску до змагань (за кваліфікацією): 

юнаки – не нижче ІІ юнацького розряду; 

старші юнаки – не нижче І юнацького розряду; 

юніори – не нижче ІІІ розряду; 

старші юніори – не нижче ІІ розряду; 
 

5. Характер заходу. 

 Змагання особисті, проводяться відповідно до Правил. 

6. Програма проведення змагань. 

Змагання проводяться з 09 по 10 листопада 2019 року у  

м. Запоріжжі, вул. Дніпровська, 35, СК ЗНУ 

 Адреса управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької 

обласної державної адміністрації:  69000, м. Запоріжжя, проспект Соборний, 164. 

 День приїзду – 09 листопада 2019 року.  

Програма змагань: 

 

09 листопада  10.00 – 11.00 

11.00 – 13.00 

14.00 – 18.00 

 

Мандатна комісія.  

Зважування, жеребкування учасників змагань.  

Попередні поєдинки. 

 

10 листопада  09.00 – 12.00 Півфінальні поєдинки. 

 12.00 – 12.30 Урочисте відкриття змагань. 

 13.00 – 15.00 

15.30 – 16.00 

Фінальні поєдинки. 

Нагородження переможців і призерів.  

 

7. Безпека та підготовка місць проведення змагань 

 Підготовка місць 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”. 

 

8. Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів  

 

Спортсмени, які посіли 1, 2, 3 місця у особистому заліку у змаганнях, 

нагороджуються медалями та дипломами Федерації відповідних ступенів. 
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9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників  

Витрати на організацію та проведення турніру здійснюються за рахунок 

коштів Федерації, та за інших позабюджетних коштів. 

За кошти організацій, що відряджають, здійснюються всі витрати з участі 

спортсменів та тренерів у змаганні: оплата проїзду та добових під час проїзду 

учасників, перевезення спортивної техніки та інвентарю до місця проведення 

змагання, харчування та проживання. 

 

10. Строки та порядок подання заявок на участь у змаганнях 

 

Попередні заявки на участь у Всеукраїнських змаганнях надсилаються не 

пізніше ніж за 10 днів до початку змагань на електронну адресу Федерації:  

spas-zp@ukr.net, контактний тел. (8093) 86-93-000. 

Для участі у змаганнях до мандатної комісії в день приїзду подаються: 

іменні заявки, завірені печаткою та підписом керівництва спортивних федерацій 

(клубів, спортивних шкіл), лікарем та печаткою лікарського закладу, копії 

паспорту, класифікаційні книжки, страхові поліси дійсні на термін проведення 

змагань. Заявки повинні бути надруковані печатними літерами українською 

мовою. 

 До змагань допускаються учасники, які підтвердили в установлений термін 

свою участь.  

  

 

Цей регламент є офіційним викликом на змагання. 
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