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             ЗАТВЕРДЖУЮ                                                       ЗАТВЕРДЖУЮ 
 
Заступник Міністра України    Президент ВГО «Федерація 
у справах сім`ї, молоді та спорту                              боротьби Кураш України» 
__________________ М.В.Дутчак                             ______________ В.М.Мачугін 
«___»_____________ 20__ р.                                     «___»__________ 20__ р. 
 
 
 
 
 

П О Л О Ж Е Н Н Я 
ПРО ВІДКРИТИЙ ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ   
З  БОРОТЬБИ  КУРАШ СЕРЕД  ДОРОСЛИХ 

 (ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ) 
НА 2010 РІК 

 
1. МЕТА ПРОВЕДЕННЯ 

Відкритий чемпіонат України з боротьби Кураш серед дорослих (чоловіки та 
жінки) проводиться з метою: 

- популяризація та пропаганда боротьби Кураш в Україні; 
- залучення до систематичних занять боротьбою Кураш молоді, 

подальшого покращення учбово-спортивної роботи у фізкультурних організаціях, 
підвищення рівня спортивної майстерності провідних борців України; 

- відбір найсильніших спортсменів до складу збірної команди України 
для участі в чемпіонатах Європи та світу з боротьби Кураш; 

- виконання найсильнішими спортсменами України з Кураш серед 
юнаків, молоді та дорослих розрядних норм: І-ІІІ розряд, КМС та МС згідно з 
Єдиною спортивною класифікацією України, затвердженою наказом Міністерства 
України у справах сім`ї, молоді та спорту від 06.09.2007 року № 3186 (із змінами 
від 25.12.2009 року, наказ № 4434). 

 
2. ТЕРМІН  ТА  МІСЦЕ  ПРОВЕДЕННЯ 

2.3. Відкритий чемпіонат України з боротьби Кураш серед  дорослих 
(чоловіки та жінки) проводиться з 16 по 18 квітня 2010 року в місті Києві (Палац 
Спорту міста Києва). 

День приїзду –16 квітня 2010 року. 
День від’їзду – 18 квітня 2010 року. 
 

3. КЕРІВНИЦТВО  ПРОВЕДЕННЯМ  ЗМАГАНЬ (ЗАХОДІВ) 
Загальне керівництво організацією проведення Відкритого чемпіонату 

України з боротьби  Кураш здійснює Міністерство України у справах сім’ї, 
молоді та спорту (далі – Міністерство) та ВГО «Федерація боротьби Кураш 
України» (далі – Федерація). 
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4. УЧАСНИКИ, ВАГОВІ  КАТЕГОРІЇ 

Для участі у Відкритому чемпіонаті України з боротьби Кураш серед 
дорослих (чоловіки та жінки) допускаються учасники віком з 18-ти років, які 
посіли 1 та 2 місця в особистому заліку у чемпіонаті області, міста Києва та 
Севастополя з боротьби Кураш  (всього 1-2 склади команд від кожної області). 

 
Відкритий чемпіонат України серед дорослих (чоловіки та жінки)
Чоловіки  
Вагові категорії: 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг, 100 кг, +100 кг 
 
Жінки 
Вагові категорії: 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, 78 кг, 87 кг, +87 кг 
 
 
 

5. УМОВИ  ПРОВЕДЕННЯ  ЗМАГАНЬ 
Змагання проводяться згідно з правилами боротьби Кураш, затвердженими 

Федерацією та погодженими Міністерством, що відповідають міжнародним 
правилам. 

Змагання особисті та командні. 
 

6. ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕННЯ  ЗМАГАНЬ 
 
 Відкритий чемпіонат України з боротьби Кураш серед дорослих 

(чоловіки та жінки): 
 
16 квітня День приїзду учасників чемпіонату України з боротьби Кураш 

серед дорослих (чоловіки та жінки). 
                     12.00-21.00    -   реєстрація учасників; аккредитація 
                     18.00-19.00  -  суддівський семінар 
 
17 квітня     
                      7.00-8.00   - попереднє зважування 
                      8.00-9.00   - офіційне зважування 
                      9.00-10.00  - жеребкування 
                      10.00-14.00     -  попередні поєдинки 
                      14.00-15.00   -  відкриття змагань 
                      15.00-20.00   -  полуфінали, фінал, нагородження 
 
18 квітня     День від`їзду учасників Відкритого чемпіонату України з 

боротьби Кураш серед дорослих (чоловіки та жінки). 
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7. УМОВИ  ПРИЙОМУ, ФІНАНСУВАННЯ 

Витрати на відрядження учасників змагань та суддів (проїзд в обидві 
сторони, добові,  харчування, розміщення) здійснюються за рахунок організацій, 
що відряджають. 

Частково витрати на організацію змагань передбачаються за рахунок коштів 
Федерації та інших залучених Федерацією позабюджетних коштів. Міністерство 
несе витрати відповідно до Єдиного календарного плану змагань України на 2010 
рік та згідно із затвердженим Міністерством кошторисом. 

 
8. НАГОРОДЖЕННЯ 

Спортсмени, які посіли І, ІІ та ІІІ місця у відповідних вагових категоріях, 
нагороджуються дипломами і медалями Міністерства відповідних ступенів. 

Спортсмени, які посіли І, ІІ та ІІІ місця у відповідних вагових категоріях,  та 
тренери, які підготували переможців, нагороджуються дипломами, пам`ятними 
призами Міністерства. 

Переможці змагань нагороджуються пам`ятними призами Міністерства.  
 

9. ПІДГОТОВКА  СПОРТИВНИХ  СПОРУД 
У відповідності 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»: 

- підготовка спортивних споруд покладається на їх власників; 
- контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпеченням безпеки під 

час проведення змагань здійснює робоча комісія, яка утворена відповідними 
областями та державними адміністраціями. 

Власник спортивної споруди не менш, ніж за 4 години до початку змагань 
зобов’язаний подати до робочої комісії акт про її готовність до проведення 
змагань. 

Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стали причиною 
виникнення надзвичайних обставин під час проведення змагань, тягне за собою 
відповідальність, передбачену чинним законодавством України. 

 
10.  ЗАЯВКИ 

Попередні заявки на участь у змаганнях надсилаються не пізніше як за 40 
днів до початку змагань (заходів) за адресою:  

04073, Україна, місто Київ, вул. Куренівська, 5/7, тел.факс (044) 468 68 92, 
 e-mail: kurashinfo@ukr.net  
До змагань допускаються спортсмени – громадяни України.  
Заявка має містити такі відомості: прізвище, ім`я, по-батькові учасника; дата, 

місяць та рік народження; громадянство; вагова категорія; домашня адреса; 
паспортні дані (номер, серія, ким, коли виданий); номер ідентифікаційного коду; 
область України та організація, від якої виступає учасник. 

Іменні заявки, завірені керівниками структурних підрозділів управлінь з 
питань фізичної культури і спорту обласних Державних адміністрацій та лікарем 
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медично-фізкультурного диспансеру, паспорти, копія ідентифікаційного коду, 
страховий поліс, класифікаційні книжки спортсменів та членські квитки на всіх 
учасників подаються в мандатну комісію в день приїзду.  

До заявки додається анкета спортсмена для бази «Спортивний результат». 
 

11. МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
У відповідності до «Положення про медичне забезпечення спортивно-

масових заходів», що затверджене наказом Міністерства охорони здоров`я 
України від 27.10.2008 року № 614, медичне забезпечення спортивно-масових 
заходів здійснюється Українським центром спортивної медицини, обласними та 
міськими диспансерами, центрами, незалежно від їх відомчого підпорядкування, 
відділеннями спортивної медицини лікувально-профілактичних закладів загальної 
мережі. Для медичного забезпечення змагань залучаються кваліфіковані медичні 
працівники. Присутність лікаря зі спортивної медицини обов`язкова на змаганнях 
всіх рівнів. 

Лікар змагань входить до складу суддівської колегії на правах заступника 
головного судді. Всі його рішення в межах компетентності обов`язкові для 
учасників, суддів, організаторів змагань. 

Лікар представляє до організаційного комітету або суддівської колегії план 
медичного забезпечення змагань та звіт після їх закінчення. 

 
 
До змагань допускаються команди та учасники, які підтвердили протягом 

встановленого терміну свою участь та надали перелічені вище документи. 
 
Це положення є офіційним викликом на змагання. 


