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Положення 
про проведення 3-го Відкритого кубку Жовтих Вод з боча серед спортсменів з ураженням 

ОРА в період з 24 по 27 серпня 2017 року. 

 

1. Мета проведення змагань 

Змагання проводяться з метою: 

 залучення людей з фізичними вадами до занять фізичною культурою та спортом, 

як ефективного засобу реабілітації; 

 популяризації в Україні паралімпійского виду спорту боча; 

 підвищення рівня майстерності спортсменів. 

 пропагування здорового способу життя; 

 

2. Час і місце проведення змагань 

Змагання проводяться з 24 по 27 серпня 2017 року в місті Жовті Води в приміщені 

спортивної зали ДСЮШ за адресою вул. Гагаріна 36. 

 

3. Учасники змагань 

До участі в змаганнях допускаються спортсмени з ураженнями опорно-рухового апарату 

віком від 15 років в наступних класах: ВС1, ВС2 та ВС4. В залежності від кількості 

учасників, можливе проведення парних змагань BC4, та командних BC1/BC2.  

Максимальна кількість учасників від делегації – до 2-х спортсменів у кожному класі.  

 

4. Програма змагань 

24.08.2017 (четвер) 

до 18:00 Заїзд спортсменів (робота мандатної комісії за адресою м. Жовті 

Води, вул. Гагаріна 36, спортивна зала ДСЮШ) 

18:00 – 20:00 Тренування 

  

25.08.2017 (п’ятниця) 

10:00 – 10:30 Урочисте відкриття змагань 

10:30 – 19:30 Проведення змагань 

  

26.08.2017 (субота) 

10:00 – 15:00 Фінальні ігри 

16:00 Нагородження 

  

27.08.2017 (неділя) 

10:00 Культурно-розважальна програма. Відвідування етапу кубку України 

з мотокросу в м. Жовті Води. 

15:00 Від’їзд учасників 

 

5. Визначення переможців 

Змагання особисті, проводяться згідно діючих правил міжнародної федерації BISFed. 



 

6. Керівництво проведенням змагань 

Організація змагань покладається на організаційний комітет, головний суддя змагань – 

Штика Р.П. 

 

7. Фінансові витрати 

Вступний внесок для спортсменів: 100грн / спортсмен. Збір внесків буде проводитись в 

процесі реєстрації спортсменів та приймається членами громадської організації 

«Жовтоводський міський спортивно-реабілітаційний центр людей з інвалідністю 

«Синергія». 

Витрати пов’язані з відрядженням, проїздом (в обидві сторони) та харчуванням 

спортсменів – за рахунок відряджуючої організації. 

Витрати пов’язані з проживанням та нагородженням переможців – за рахунок 

організаторів та спонсорів. 

 

8. Нагородження  

Переможці змагань нагороджуються кубками, медалями, грамотами та грошовою 

винагородою. 

Призери – медалями, грамотами та грошовою винагородою. 

Про грошову винагороду. Зі вступних внесків буде сформовано призовий фонд, який 

буде розподілено між призерами у такому співвідношенні: 

1 місце – 50% 

2 місце – 30% 

3 місце – 20%  

У кожному класі буде свій призовий фонд в залежності від кількості учасників. Чим 

більше учасників – тим більший призовий фонд. Грошова винагорода буде тільки в 

індивідуальних класах. 

 

9. Заявки 

Заявки подаються онлайн за адресою https://goo.gl/forms/MEHGz0bXkOc9IDuj2 до 

23.07.2017. 

В день приїзду до мандатної комісії подається іменна заявка по формі з підписом лікаря і 

печаткою медичної установи (фізкультуро-спортивний диспансер, центр спортивної 

медицини тощо). 

 

10. Транспорт 

Для делегацій, які планують приїздити залізницею до станції П’ятихатки (20км від 

Жовтих Вод), буде організований трансфер. Про свій намір прохання повідомити 

оргкомітет змагань заздалегідь. 

 

11. Контакти 

Електрона пошта: synergyzv@gmail.com , 

Телефон: +380 66 408-77-99 (Артем Колінько) 

 

 

Дане положення є офіційним запрошенням на участь у змаганнях. 

https://goo.gl/forms/MEHGz0bXkOc9IDuj2
mailto:synergyzv@gmail.com

