


 10:00-13:00 Боротьба на лівій руці 

 13:30-16:30 Боротьба на правій руці 

 16:30-18:30 Фінальні поєдинки 

 19:00-20:00 Церемонія нагородження та закриття 

Чемпіонату 

18 квітня - День від’їзду учасників 

 

I. Організація та керівництво проведення Чемпіонату 

 

Загальне керівництво організацією та проведенням 

Чемпіонатуздійснюється  ГО «Українська федерація армрестлінгу» та ВПГО 

«Українська федерація армрестлінгу» у місті Києві. 

Безпосередня підготовка та проведення Чемпіонату покладається на 

головну суддівську колегію, затверджену ВПГО «Українська федерація 

армрестлінгу» у місті Києві.  

Головний суддя змагань – Суддя міжнародної категорії Кузьмич Олена 

Ігорівна. 

 

II. Учасники змагань 

 

До участі у змаганнях допускаються збірні команди АР Крим, областей, 

міст, територіальних громад, міста Києва та Севастополя та спортсмени в 

особистому заліку. 

Змагання проводяться на ліву та на праву руки серед юнаків, юніорів, 

чоловіків та жінок, ветеранів та людей з обмеженими можливостями у вагових 

категоріях відповідно до Правил змагань з армрестлінгу (далі – Правила). 

Категорії: 

U15: хлопці 57, 63, +63; 

дівчата 52, +52. 

U18: хлопці 57, 63, 70, 78, +78; 

дівчата 57, +57. 

U21: хлопці 63, 70, 78, 86, +86; 

дівчата 57, +57. 

Seniors: чоловіки 63, 70, 78, 86, 95, 105, +105; 

жінки 57, 63, +63. 

Masters: чоловіки 78, +78. 

Кількість учасників у складі команди необмежена. 

 

VІ.Суддівство 

Головна суддівська колегія на стадії проведення Чемпіонату здійснює: 

 чітке виконання графіку проведення Чемпіонату; 

 суддівство Чемпіонату відповідно до Правил; 



 суддівські семінари, тренінги та огляди для підвищення теоретичної та 

практичної підготовленості учасників Чемпіонату на предмет застосування 

правил та роботи суддів. 

 

VII. Фінансові зобов'язання 

Витрати пов’язані з проведенням Чемпіонату (експлуатація приміщення, 

проїзд, харчування, розміщення, добові суддів, придбання нагородної 

атрибутики, оплата транспортних витрат) здійснюється за рахунок Федерації та 

інших позабюджетних надходжень залучених Федерацією. 

Витрати на придбання спортивної форми та відрядження учасників 

(проїзд, харчування, проживання) за рахунок організацій, що відряджають або 

за власний рахунок учасників. 

Витрати на проведення медичного обстеження учасників – за рахунок 

організацій, що відряджають або за власний рахунок кожного учасника. Всі 

учасники повинні забезпечити наявність медичного страхування.  

 

VIII. Нагородження 

Чемпіонат носить особисто-командний характер відповідно до Правил. 

Особисті результати змагань визначаються в кожній ваговій категорії 

окремо на ліву та на праву руки. 

До командного заліку зараховуються до 2 кращих результатів учасників 

команд у кожній віковій та ваговій категорії. 

Переможці та призери Чемпіонату в особистому заліку нагороджуються 

медалями та дипломами ГО «Українська федерація армрестлінгу» відповідних 

ступенів. 

Переможці та призери у загальнокомандному заліку нагороджуються 

кубками та дипломами ГО «Українська федерація армрестлінгу» відповідних 

ступенів. 

 

Таблиця 1 – Нарахування залікових очок  

Місце  1 2 3 4 5 6 7 

Очки  10 7 5 4 3 2 1 

 

IX. Безпека та підготовка місць проведення змагань 

 

Змагання проводяться у відповідності до Положення про порядок 

підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для 

проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року 

№ 2025. 

Змаганняпроводиться з урахуванням всіх особливостей санітарно-

епідеміологічного протоколу МОЗ України та розпоряджень КМДА. Заради 

безпеки учасників Чемпіонату забезпечується обов’язкове дотримання 

наступних вимог: 

 проведення вимірів температури тіла всіх учасників Чемпіонату; 



 дотримання соціальної дистанції під час проведення заходів, 

забезпечення перебування в одній локації не більше 20 осіб; 

 дезінфекція обладнання та приміщень загального доступу; 

 забезпечення використання дезінфікуючих засобів учасниками змагань; 

 обов’язкова наявність засобів індивідуального захисту: масок або 

респіраторів, рукавичок. 

 

X. Строки та порядок подання заявок на участь у змаганнях 

Попередні заявки на участь команди в змаганнях надсилаються не 

пізніше 10 квітня 2021 року на електронну адресу: Helenarm@ukr.net та 

arm_kaf@i.ua. 

Для участі у змаганнях до мандатної комісії в день приїзду представник 

команди подає заявку, завірену керівником відповідного структурного 

підрозділу та лікарем, паспорти або свідоцтва про народження учасників, 

страхові поліси. 

Для надання консультацій і роз’яснень (у телефонному режимі, 

електронною поштою) представники команд з питань, що стосуються 

підготовки до участі у Чемпіонаті, вирішення організаційних питань, що 

стосуються Чемпіонату, надання допомоги учасникам з питань інформаційного 

та сервісного обслуговування під час проведення змагань можуть звернутися до 

керівника ВПГО «Українська федерація армрестлінгу» у місті Києві Кузьмич 

Олена Ігорівна тел. 073-104-41-40, Helenarm@ukr.net. 

  

Цей регламент є офіційним запрошенням на участь у змаганнях 


