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ПОЛОЖЕННЯ
про проведення відкритих змагань «Кубок Світязя» з боча 

серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату

І. Мета та завдання
Відкриті змагання «Кубок Світязя» з боча (далі -  змагання) проводяться з 

метою залучення осіб з ураженнями опорно-рухового апарату до занять 
фізичною культурою і спортом, активного способу життя, подальшого розвитку 
та популяризації гри боча, підвищення рівня спортивної майстерності, 
визначення переможців і призерів змагань.

II. Організація та керівництво проведення змагань
Загальне керівництво з організації та проведення змагань здійснюють 

Шацька районна державна адміністрація, Шацька районна рада, Пульмівська 
сільська рада, Шацький національний природний парк Державного агентства
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лісових ресурсів України, Волинський регіональний центр з фізичної культури і 
спорту інвалідів «Інваспорт» спільно з громадською організацією «Асоціація 
осіб з інвалідністю «Добродія в дії».

Безпосереднє проведення змагань покладається на суддівську колегію, 
затверджену Волинським регіональним центром з фізичної культури і спорту 
інвалідів «Інваспорт».

III. Строки та місце проведення змагань
Змагання відбудуться 23-26 серпня 2019 року в селі Пульмо Шацького 

району (центр відпочинку Релігійної місії «Карітас-Спес» Римсько-Католицької 
Церкви).

Реєстрація учасників змагань та прийом заявок здійснюється 23 серпня 
2019 року з 14.00 до 18.00 год. Урочисте відкриття змагань відбудеться 
24 серпня поточного року о 14.00 годині.

IV. Учасники змагань
У змаганнях беруть участь особи чоловічої та жіночої статі 2006 року 

народження і старші, які мають інвалідність з ураженнями опорно-рухового 
апарату з міст і районів, установ і організацій, громадських організацій 
області, інших областей України та держав.

Склад команди 10 осіб (6 учасників, 3 супроводжуючих і представник).
Супроводжуючі формуються з розрахунку один супроводжуючий на два 

учасники.

V. Програма проведення змагань
Змагання з гри бона проводяться у класах: ВСІ, ВС2, ВС4, ВС5, опен- 

класі -  особисті змагання; ВС4, ВС5, опен-класі -  парні змагання; ВС1/ВС2 -  
командні змагання (обов’язково один учасник із класу ВСІ).

В опен-класі від команди дозволяється брати участь у змаганнях не 
більше як двом учасникам.

Дозволяється участь об’єднаних пар, команд, що формуються з учасників 
змагань. Систему проведення змагань буде визначено суддівською колегією по 
приїзду учасників і команд на змагання.

VI. Визначення переможців змагань
Змагання проводяться згідно діючих правил змагань з гри бона. 

Загальнокомандна першість визначається за найбільшою сумою набраних очок 
учасниками змагань у всіх видах програми.

Нарахування очок: 1 місце -  8 очок, 2 -  6, 3 -  5, 4 -  3, 5 -  2, 6 -  1 (особисті 
змагання. В парних змаганнях очки нараховуються з коефіцієнтом 2, а в 
командних -  з коефіцієнтом 3.

У разі рівності очок у двох і більше команд при визначенні командної 
першості перевага надається команді, яка має більше послідовно перших, 
других і т.д. місць.

VII. Безпека та підготовка місць проведення змагань
Підготовка місць проведення змагань повинна відповідати вимогам 

постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 «Про 
порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для
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проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів» (зі змінами).
Змагання проводяться при суворому дотриманні правил проведення 

спортивних змагань, правил поведінки учасників і глядачів, правил пожежної 
безпеки, інших нормативних актів тощо.

Відповідальність за виконання вимог заходів безпеки під час проведення 
змагань покладається на суддівську колегію.

Медичне забезпечення змагань здійснюється відповідно до вимог наказу 
Міністерства молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України 
від 27.12.2017 №5232/1746 «Про затвердження Положення про медичне 
забезпечення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, закладів 
фізичної культури і спорту».

Допуск осіб-учасників до участі у заході здійснює лікар, що є 
працівником закладу охорони здоров’я державної та комунальної форм 
власності системи надання лікарсько-фізкультурної допомоги в Україні, що має 
право на проведення медичних оглядів та надання медичного допуску особам 
до занять фізичною культурою і спортом, у тому числі з обов’язковим 
диспансерним наглядом, шляхом проведення медичного огляду цих осіб.

Лікар заходу (змагань) входить до складу суддівської колегії заходу. 
Рішення лікаря обов’язкові для виконання організатором заходу, суддями та 
іншими особами-учасниками.

Особи-учасники допускаються до участі у заході на підставі допуску 
лікаря шляхом проведення медичного огляду.

Кожний учасник повинен мати страховий поліс на термін проведення 
змагань.

VIII. Заявки
Заявки, встановленого зразку (додаток), завірені лікарем, медичною 

установою та організацією, яка направляє учасників на змагання, подаються в 
суддівську колегію в день приїзду учасників і команд на змагання.

На кожного учасника змагань необхідно мати підтверджуючі документи -  
паспорт, пенсійне посвідчення та довідку про присвоєння ідентифікаційного 
номера.

Під час проведення змагань обробка персональних даних учасників 
здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних 
даних».

Попередні заявки на участь у змаганнях подаються до 16 серпня 
2019 року громадській організації «Асоціація осіб з інвалідністю «Добродія в 
дії» за телефоном +38 068 1383335, +38 095 5602116 (Кравчук Володимир 
Аврамович), електронна адреса: dobrodiavdii@ukr.net.

IX. Умови фінансування змагань 
та матеріального забезпечення учасників

Витрати з організації та проведення змагань на дольовій участі несуть:
- Волинський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів 

«Інваспорт» (харчування суддівської колегії, медичне забезпечення, придбання

mailto:dobrodiavdii@ukr.net
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та виготовлення нагородної атрибутики, поліграфічних матеріалів і продукції 
тощо);

- Шацький національний природний парк Державного агентства лісових 
ресурсів України (витрати з організації та проведення екскурсії тощо);

- громадська організація «Асоціація осіб з інвалідністю «Добродія в дії», 
спонсори і меценати (інші витрати).

Проїзд і добові за рахунок організацій, що відряджають.

X. Нагородження
Команда-переможець нагороджується Кубком і дипломом, команди- 

призери змагань -  дипломами та статуетками. Переможці та призери змагань 
нагороджуються медалями та дипломами організаторів змагань.

Дане положення є офіційним викликом на змагання.



Додаток
до Положення про проведення відкритих 
змагань «Кубок Світязя» з бона серед осіб 
з ураженнями опорно-рухового апарату

ЗАЯВОЧНИЙ ЛИСТ
на участь у відкритих змаганнях «Кубок Світязя» з бона 

серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату

(назва команди)
Дата та місце проведення _________________

№
з/п

П.І.Б.
(учасни ка)

Ч и сло,
м ісяць,

рік
н ар одж ен н я

С портивна
кваліф ікація

П.І.Б.
(тренера)

В и д
програм и

П ен сій н е
п освідченн я

С траховий  п ол іс, 
най м енуванн я  

ст р а х о в о ї 
к ом п ан ії 

(сер ія , н ом ер , 
тер м ін  д ії,  

реєстров ан и й  
н ом ер )

Ф орм а № 0 6 1 /0  

так /н і
Ф ор м а № 0 6 2 /0

так /н і
(н е о б х ід н о

п ідк р есл и ти ,
вказати

реєстров ан и й
н ом ер )

П ідп и с
лікаря

Допущено до змагань____ (_________) осіб

Керівник спортивно установи, організації 

Тренер (тренер-супроводжуючий)

Лікар ( ______________________)

( ______________________________ )

( ______________________________ )

( ______________________________ )Керівник закладу охорони здоров’я


