
         «Затверджую» 
  Президент СК «Спарта»      
         __________К.М.Смалій                                  
                                                
                                        

ПОЛОЖЕННЯ 
про проведення чемпіонату СКЄ «Спарта» з дзюдо  
серед юнаків 2004-2006, 2007-2009 р.р .народження  

   
І. Мета та завдання 

- залучення юнацтва до занять дзюдо; 
- підвищення спортивної майстерності; 
- виявлення кращих спортсменів. 
 

ІІ. Керівництво змагань 
Загальне керівництво проведенням змагань здійснює тренерський склад СКЄ 

"Спарта". Безпосереднє проведення змагань покладається на суддівську колегію. 
Головний суддя – Смалій К.М., головний секретар – Антоненко Г.В. 

 

ІІІ. Учасники змагань 
 До участі у змаганнях допускаються юнаки: 2004-2006, 2007-2009 р.р . 
народження з відповідним рівнем підготовки та допуском лікаря . Вагові категорії: 
2004-2006 р.н. – 26 кг, 29 кг, 32 кг, 35 кг, 38 кг, 42 кг, 46 кг, 50 кг, +55 кг; 
2007-2009 р.н. – 19 кг, 21 кг, 23 кг, 25 кг, 27 кг, 29 кг, 32 кг, +32 кг. 
Допуск 0,5 кг. 

ІV. Місце і час проведення змагань 
 Змагання проводяться в м. Ніжині в спортивному залі гімназії №16 (м. Ніжин, 

вул.. 3-й мікрорайон, б.11)  Дата проведення: 24 квітня 2015 року.  
Зважування  –з 08.30 до 09.30 год. 
Початок змагань  2007-2009 р.н. о 10.00 год. 
Дозважування 2004-2006 р.н. з 12.00 до 12.30 год. 
Початок змагань  2004-2006 р.н. о 13.00 год. 
Безпека та підготовка місця проведення заходу покладається на головного 

суддю змагань Смалія К.М.                                                                                
 

                                    V.  Умови проведення  змагань 
Змагання проводяться згідно діючих правил по даному віку. Час сутички - 2 хв. 
 

                                             VІ. Нагородження 
І – ІІ місце нагороджується грамотами, медалями, кубками, ІІІ місце - медалями 

та грамотами. 
                                                    VІІІ. Заявки 
  Заявки подаються в суддівську колегію  перед початком змагань, попередні 

заявки подати до 15 квітня по e-mail: ndyussh@yandex.ua                 
 

                                        IX.Фінансові витрати 
Витрати по нагородженню за рахунок Власенко О.М., оплата суддівства за 

рахунок ГО «Самопоміч», надання татамі за рахунок  СКЄ"Спарта". 
 
Благодійний стартовий внесок – 50 грн. 

 
           Дане положення є офіційним викликом на змагання. 

                                                                                 Оргкомітет. 
 

Pod tímto textem je pozvánka přeložená překladačem z GOOGLU. 



"Schváleno"
Prezident IC "Sparta"
__________ K.M.Smaliy
                                               
                                       
Ustanovení
z mistrovství Skye "Sparta" Judo
Podle 2004-2006, 2007-2009 ii .narodzhennya
  
I. Účel a cíle
- Přilákat mladé lidi k judu tříd;
- Zlepšit sportovní dovednosti;
- Určit nejlepší sportovce.

II. Průvodce soutěže
Obecně Vedení soutěže se koučování zaměstnanců Skye "Sparta". Přímá konkurence spoléhá na porotě. 
Hlavní rozhodčí - Smal KM, vedoucí tajemník - Antonenko GV

III. Závodníci
Pro účast v soutěžích nemá mladých mužů: 2004-2006, 2007-2009 II. Narozeniny s úrovní vzdělávání a 
tolerance lékaře. Váhová kategorie: narozen 2004-2006 - 26 kg, 29 kg, 32 kg, 35 kg, 38 kg, 42 kg, 46 kg, 
50 kg, 55 kg;
Narodil se v roce 2007-2009 - 19 kg, 21 kg, 23 kg, 25 kg, 27 kg, 29 kg, 32 kg, 32 kg.
Vstupné 0,5 kg.
IV. Místo a datum konání
 Soutěže se konají ve městě Nezhine v tělocvičně gymnázia №16 (m Nizhin st .. 3. okres, B.11.) Datum:. 
24.dubna 2015.
Vážení -s 08,30 - 09,30 hodin.
Získání soutěže narozen 2007-2009 v 10:00 hodin.
Dozvazhuvannya narozen 2004-2006 12,00-12,30hodina.
Získání soutěže narozen 2004-2006 ve 13.00 hodin.
Bezpečnost a školení místo spočívá s hlavním rozhodčím soutěže Smaliya KM

                                    V. Podmínky soutěže
Soutěže se konají v souladu s platnými pravidly pro tento věk. Bout time - 2 minuty.

                                             VI. Prospěšný
A - druhé místo diplomy, medaile, poháry, třetí místo - medaile a diplomy.
                                                    VIII. Aplikace
  Nabídky musí být předloženy radě soudců před závodem, podat žádost před dubnu 15 CS-mail: 
ndyussh@yandex.ua

                                        Náklady na IX.Finansovi
Náklady Cenu A. Vlasenko, platební soudě podle nevládní organizace "Já", které poskytují rohože Skye 
"Sparta".

Charitativní vstupné - 50 Kč.

           Toto ustanovení je oficiální výzvu ke konkurenci.
                                                                                 Organizační výbor.
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