5.

ХАРАКТЕР ЗМАГАНЬ

Змагання проводяться серед чоловіків та жінок разом у наступних дисциплінах:
- Індивідуальні змагання у класі ВС1;
- Індивідуальні змагання у класі ВС2;
- Індивідуальні змагання у класі ВС3;
- Індивідуальні змагання у класі ВС4;
- Парні змагання – для гравців класу ВС3;
- Парні змагання – для гравців класу ВС4;
- Командні ігри – для гравців класів ВС1 та ВС2.
6.

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

6.1. Змагання з бочча проводяться згідно з правилами, затвердженими Українською федерацією спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, що відповідають правилам Міжнародної федерації з Боча (BISFed).
6.2. Розклад змагань:
04 листопада – о 12.00 урочисте відкриття змагань;
з 12.30 до 19.00 – проведення змагань ;
05 листопада з 09.00 до 18.00 – проведення змагань ;
06 листопада з 09.00 до 11.00 – проведення змагань ;
об 11.00 церемонія нагородження, закриття змагань.
6.3. Переможці в індивідуальних, парних та командних змаганнях в класах ВС1-ВС4 визначаються по найбільшій сумі набраних балів (згідно з правилами змагань).
БЕЗПЕКА ТА ПІДГОТОВЛЕННЯ МІСЦЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

7.

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 та культурно – видовищних заходів»:
 підготовка споруд покладається на їх власників;
 контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпечення безпеки під час проведення змагань здійснює робоча комісія, яка утворена Головною суддівською колегією.
Власник спортивної споруди не менш ніж за 4 години до початку змагань зобов’язаний
подати до робочої комісії акт про готовність до проведення змагань. Невиконання вимог передбачених цим пунктом, що стали причиною до виникнення надзвичайних обставин під час проведення змагань, несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
8.

НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ І ПРИЗЕРІВ

Спортсмени, які посіли 1-3 місця на чемпіонаті області, нагороджуються медалями та дипломами відповідних ступенів.
9.

УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ ЗМАГАНЬ ТА МАТЕРІАЛЬНОГО
ЗАБЕСПЕЧЕННЯ УЧАСНИКІВ

9.1. Витрати на проїзд на змагання учасників та тренерів-представників відносяться за рахунок коштів організацій, що відряджають.
9.2. Харчування учасників змагань та суддів, проживання іногородніх учасників змагань здійснюється за рахунок коштів КЗ «ДРЦ «Інваспорт» ДОР».
9.3. У випадках змін строків, місць проведення, умов прийому та фінансування буде повідомлено додатково.
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10. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВОК
Попередні заявки надсилаються до головного судді змагань не пізніше ніж за 7 днів до початку
змагань на адресу електронної пошти:

sooi@ukr.net
office@optimist.dp.ua
В попередніх заявках повинно бути вказано таку інформацію: прізвище, ім’я учасника, дата (число, місяць, рік) народження, клас (якщо новий спортсмен, то плануємий клас), вид дисципліни у якій
буде приймати участь, прізвище, ім’я та по батькові асистента(ів) та тренера(ів).
Іменні заявки, подаються до мандатної комісії у день приїзду учасників і повинні бути підписані
лікарем і завірені печатками.
Учасники повинні мати з собою документи, що засвідчують особу і дату народження (паспорт або
свідоцтво про народження) .

ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ
НА ЧЕМПІОНАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ З БОЧЧА
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