ЗАТВЕРДЖЕНО
Президент Української федерації хортингу
С.І. ФЕДОРОВ
10.05.2021 року
ПОЛОЖЕННЯ
проведення чемпіонату України з хортингу (молодь, юнаки,
молодші юнаки), IV ранг
1. Мета і завдання змагань
Змагання проводяться з метою:
● розвитку та популяризації хортингу серед населення України;
● підвищення спортивної майстерності спортсменів;
● удосконалення практичного досвіду суддівства ліцензованими суддями УФХ.
2. Термін, місце проведення змагань та попереднє розміщення
Чемпіонат України проводиться з 11 по 13 червня 2021 року за адресою: Запорізька область ,
смт. Кирилівка , вул. Коса Пересип 152.
3. Керівництво проведенням змагань та суддівство
Керівництво проведенням змагань здійснюється Запорізькою обласною федерацією хортингу.
Головний суддя змагань – Дідусь Сергій Петрович,
Тел..: +38-063-161-48-17;
Голова мандатної комісії змагань – Петренко Богдан Андрійович,
Тел..: +38-067-223-41-40;
Секретар змагань – Кузнєцов Роман Ігорович,
Тел..: +38-063-415-74-03;
Організатор змагань – Галигін Руслан Анатолійович
Тел..: +38-067-560-02-10.
4. Програма змагань:
11 червня 2021 року:
08:00 – 12:00 – приїзд учасників змагання;
12:00 – 18:00 – зважування та реєстрація учасників;
18:00 – 19:00 – нарада суддів та представників команд;
12 червня 2021 року:
08:30 – 9:00 – суддівська нарада ;
09:00 – 12.00 – змагання у розділі “форма” та “показовий виступ”;
12.00 – 13.00 – змагання у розділі “двобій”;
13.00 – 13.30 – урочисте відкриття змагань ;
13.30 – 14.00 – перерва;
14.00 – 16.00 – попередні поєдинки у розділі “двобій”;
16.00 – 18.00 – пів фінальні та фінальні поєдинки у розділі “двобій”;
18.00 – 20.00 – офіційне нагородження.
13 червня 2021 року – роз'їзд учасників змагань

*Програма змагань може бути скорегована в залежності від кількості учасників.
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5. Учасники змагань
До участі у чемпіонаті допускаються збірні команди АР Крим, областей та мм. Києва і
Севастополя. Змагання проводяться серед спортсменів чоловічої та жіночої статі у розділах "Двобій",
"Форма" та "Показовий виступ". Форма одягу учасників змагань спортивна, згідно з вимогами діючих
Правил спортивних змагань з хортингу.
Склад команди: кількість спортсменів у команді, які беруть участь у змаганнях необмежена. До
складу команди можуть входити – тренер та інші особи, яких команда привозить за власні кошти.
Змагання особисто-командні проводяться відповідно до Правил спортивних змагань з хортингу.
5.1. Змагання у розділі « двобій » - проводяться окремо для учасників чоловічої та жіночої
статі по системі з вибуванням після поразки.
5.2. Змагання в розділі «Форма» Змагання в розділі «Форма» проводяться в особистому

розряді серед учасників чоловічої і жіночої статі окремо без урахування ваги, але із
врахуванням вікових категорій, зазначених у розділі «двобій».
Змагання проводяться в три кола. Під час змагань учасники повинні виконати в перших двох
колах, зазначені в Положенні дві обов'язкові форми. В третьому колі учасники виконують
одну форму на власний вибір відповідно до Програми розділу «Форма». У першому колі
учасники виступають у порядку, визначеному жеребкуванням. В другому і третьому колах
учасники виступають у порядку, визначеному сумою набраних балів (найменша сума —
перший і далі по зростанню.)
Молодші юнаки та дівчата
8-9 років

Обов’язкові «форми» 1 коло:
1. Форма «Перша атакувальна»
Обов’язкові «форми» 2 коло:
1. Форма «Перша захисна »
Вільний вибір «форми» 3 коло:
1. Форма «Друга захисна»

Юнаки та дівчата 10-11 років

Обов’язкові «форми» 1 коло:
1. Форма «Друга захисна»
Обов’язкові «форми» 2 коло:
2. Форма «Друга атакуюча»
Вільний вибір «форми» 3 коло:
1. Форма «Третя захисна»
2. Форма «Третя атакуюча»

Юнаки та дівчата 12-13 років

6. Нагородження
Спортсмени, які посіли 1, 2, 3 місця на чемпіонаті, нагороджуються медалями та дипломами
відповідних ступенів.
Підрахунок командних місць по областях відбувається за олімпійською системою (по кількості
золотих, срібних та бронзових медалей). Команди нагороджуються кубками.
Нагородження переможців відбувається виключно на Офіційній церемонії нагородження. У
разі відсутності спортсмена на церемонії нагородження – нагорода буде відправлена поштою.
7. Фінансові витрати
Витрати по організації проведення змагання (оренда місця змагань та допоміжних
приміщень), нагородження переможців і призерів, оренда штабу змагань та оргтехніки, оплата
канцтоварів, харчування, проживання та проїзд суддівської колегії, медикаментів, лікарського та

обслуговуючого персоналу, друкування афіш та іншої атрибутики до змагань, розміщення реклами,
транспортні та інші видатки по організації змагань) здійснюються за рахунок спонсорських та
благодійних внесків.
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Витрати на відрядження учасників, тренерів-представників (проїзд в обох напрямках,
розташування, збереження заробітної плати, благодійні внески) здійснюються за рахунок коштів
організацій, що відряджають.
8. Підготовка спортивних споруд
Підготовка місць проведення змагань здійснюються 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 спортивних та культурно-видовищних
заходів".
9. Медичне забезпечення
Для медичного забезпечення змагань залучаються кваліфіковані медичні працівники. Присутність
лікаря із 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.
10. Заявки
Попередня участь команди у змаганнях підтверджується реєстрацією на платформі
horting.online до 04.06.2021 року. Реєстрація спортсмена на момент мандатної комісії можлива лише
після сплати штрафу у розмірі 100 грн.
Для участі у змаганнях до мандатної комісії в день приїзду подаються: іменні заявки завірені
печаткою та підписом лікаря та печаткою міського або обласного ЛФД (лікарсько-фізкультурний
диспансер), копія паспорту (свідоцтво про народження), класифікаційні книжки спортсмена (хортинг
паспорт), діючий страховий поліс.
РЕЄСТРАЦІЯ СПОРТСМЕНІВ ОБОВ’ЯКОВО НА ПЛАТФОРМІ HORTING.ONLINE
ДОБРОВІЛЬНИЙ ВНЕСОК ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗМАГАНЬ СКЛАДАЄ 300 ГРН.

