ЗАТВЕРДЖЕНО
Заступник Міністра молоді та
спорту України
Матвій БІДНИЙ
Регламент
проведення чемпіонату світу з панкратіону
серед дорослих, юніорів та кадетів
1. Цілі i завдання заходу
Чемпіонат світу з панкратіону серед дорослих, юніорів та кадетів
(далі – чемпіонат світу) проводиться з метою:
здобуття найвищого результату на чемпіонаті світу;
популяризації і підвищення рейтингу України в цілому;
створення сприятливих умов для підвищення рейтингу українських
спортсменів;
подальшого розвитку виду спорту і його популяризації в державі;
активізації навчально-тренувальної роботи спортивних організацій;
підвищення рівня майстерності спортсменів;
відбору найсильніших спортсменів до складу національної збірної команди
України для участі в міжнародних змаганнях;
підведення підсумків роботи спортивних організацій;
залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та
спортом.
2. Строки та місце проведення змагань
Чемпіонат світу проводиться з 14 по 19 листопада 2021 року в м. Харкові
за адресою: вул. Велика Панасівська, 90/1, Палац спорту "Локомотив".
3. Організація та керівництво проведенням змагань
Керівництво проведенням змагань здійснюють Міністерство молоді та спорту
України (далі – Мінмолодьспорт) та Всеукраїнська Федерація панкратіону України
(далі – Федерація).
Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення чемпіонату світу
покладається на управління у справах молоді та спорту Харківської обласної
державної адміністрації, на суддівську колегію, яка рекомендована Федерацією, і
склад якої затверджується Мінмолодьспортом.
Відповідальна особа за дотримання учасниками відповідних санітарних та
протиепідемічних заходів під час проведення змагань – головний суддя змагань
Гусак Ольга Анатоліївна.
4. Учасники змагань
У чемпіонаті світу беруть участь національна збірна команда України,
команди національних федерацій інших держав, які є членами UWW (Об’єднаний
світ боротьби) (далі – UWW), визначені Федерацією;
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Залучаються спортивні судді, лікарі, технічний делегат та суддівський
делегата UWW та інші особи, які забезпечують проведення змагання.
Команди національних федерацій інших держав з панкратіону, члени UWW
та ïx кількість, які беруть участь у змаганні, визначаються Федерацією шляхом
проведення переговорів щодо ïx участі у змаганні.
До участі у змаганнях допускаються:
Дорослі 20 до 35 років:
чоловіки: 60 кг, 66 кг, 71 кг, 77 кг, 84 кг, 92 кг, 100 кг, +100 кг.
жінки: 50 кг, 53 кг, 57 кг, 61 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, +75 кг.
Юніори 18-19 років:
чоловіки 60 кг, 66 кг, 71 кг, 77 кг, 84 кг, 92 кг, 100 кг, +100 кг.
жінки 50 кг, 53 кг, 57 кг, 61 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, +75 кг.
Кадети (старші юнаки) 16-17 років:
юнаки: 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, +75 кг.
дівчата 45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, +70 кг.

У кожній ваговій категорії можуть приймати участь до 2 спортсменів
від країни.
5. Характер заходу
Змагання особисто-командні.
Змагання проводяться відповідно до Правил спортивних змагань з
панкратіону з урахуванням особливостей, визначених цим Регламентом, а також
інших вимог UWW щодо організації міжнародних змагань.
6. Програма проведення змагань
Неділя
14.11.2021

Понеділок
15.11.2021

Весь день
до 13:00
до 14:00
13:00-18:00
15:00 -16:00
16:00 -17:00
17:00- 18:00
08:00 -09:00
09:00 -10:00

Вівторок
16.11.2021

10:00-13:00
13:00-14:00
13:00
13:00 -14:00
14:00 -15:00
15:00-18:00

Прибуття делегацій
Приїзд іноземних суддів, технічного та суддівського
делегата UWW
Оформлення Палацу спорту - монтажний день
Акредитації кадети, юніори (традішн)
Суддівський семінар
Медичний контроль та зважування кадети
Медичний контроль та зважування юніори
Нарада представників національних федерацій
Технічна нарада суддів і персоналу
Полідамас, палізмата
кадети, юніори попередні і фінальні поєдинки
Попередні поєдинки кадети
Фінальні поєдинки кадети
Акредитації дорослі (розділ традішн) юніори (розділ фул)
Медичний контроль та зважування дорослі (розділ
традішн) юніори (розділ фул)
Урочисте відкриття
Попередні поєдинки юніори

18:00-19:00
19:00-20:00
08:00 -09:00
09:00 -10:00
Середа
17.11.2021

Четвер
18.11.2021
П’ятниця
19.11.2021
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Фінальні поєдинки юніори
нагородження
Технічна нарада суддів і персоналу
Полідамас, палізмата дорослі попередні і фінальні
поєдинки

10:00-14:00

Попередні та фінальні поєдинки дорослі (розділ традішн)

14:00-17:00
14:00
14:00 -15:00
17:00-18:00
19:00-20:00
08:00 -09:00
09:00 -15:00
15:00-17:00
17:00-18:00

Попередні поєдинки юніори (розділ фул)
Акредитація дорослі (розділ фул)
Медичний контроль та зважування дорослі (розділ фул)
Фінальні поєдинки юніори (розділ фул)
Нагородження
Технічна нарада суддів і персоналу
Попередні поєдинки дорослі (розділ фул)
Фінальні поєдинки дорослі (розділ фул)
Урочисте закриття і нагородження
Палац спорту - демонтажний день
Від’їзд делегацій

Весь день

* Після прибуття, делегації направляться за адресою: м. Харків, вул. Харківських
дивізій, 29, готель "Меркурій".
* До програми змагань можуть бути внесені зміни.
7. Безпека та підготовка місць проведення змагань
Підготовка
місць
проведення
змагання
здійснюється
відповідно
до постанов 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" та
від 09 грудня 2020 № № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження
посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої
респіраторної хвороби COVID – 19, спричиненої короновірусом SARS CoV – 2"
(зі змінами), постанови Головного державного санітарного лікаря України від
19.11.2020 № 58 "Про затвердження протиепідемічних заходів під час проведення
спортивних змагань на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної
хвороби (COVID – 19)" та згодою управління у справах молоді та спорту
Харківської обласної державної адміністрації.
Забезпечення безпеки спортсменів при проведенні змагань покладається на
суддівську колегію, затверджену Мінмолодьспортом за поданням Федерації.
За технічну підготовленість спортсменів та відповідність спортивному
розряду відповідає представник команди, особистий тренер спортсмена та керівник
організації, який візує заявку та відряджає спортсменів на змагання.
8. Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів
Спортсмени, які посіли перші місця у вагових категоріях, нагороджуються
кубками та медалями, спортсмени, які посіли другі та треті місця, нагороджуються
медалями відповідних ступенів Мінмолодьспорту.
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Командна першість серед країн-учасниць визначається у кожній віковій
категорії окремо за більшою кількістю здобутих медалей (1, 2 та 3 місце) у всіх
вагових категоріях в порядку пріоритету.
9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників
Витрати на організацію та проведення змагань здійснюються за рахунок
коштів державного бюджету України, передбачених Мінмолодьспорту відповідно
до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів
України на 2021 рік, у межах затвердженого кошторису:
послуги з експлуатації спортивної споруди Палац спорту "Локомотив";
послуги з оформлення Палацу спорту "Локомотив";
послуги охорони Палацу спорту "Локомотив";
придбання нагороджувальної атрибутики (медалі, кубки);
послуги з організації проживання учасників заходу та харчування;
послуги з автоперевезень;
послуги з вантажних автоперевезень;
послуги швидкої допомоги;
послуги з експлуатації обладнання для обслуговування відео on-line
трансляції та забезпечення організації змагань із підключенням до системи
з панкратіону відповідно до умов UWW;
послуги з експлуатації світлового обладнання;
послуги з експлуатації звукового обладнання;
послуги з монтажу та демонтажу механічного обладнання;
послуги з оформлення місця проведення заходу інформаційними матеріалами;
послуги з обслуговування відеоапаратури;
послуги з експлуатації комп’ютерного обладнання;
послуги з облаштування зон змагань;
послуги з оформлення місця проведення заходу;
засоби індивідуального захисту (маски захисні, рукавички, антисептики),
необхідні для дотримання учасниками санітарних та протиепідемічних заходів;
канцелярські товари;
оплата проїзду, проживання та харчування суддям України;
ескпрес тестування на виявлення гострої респіраторної хвороби COVID-19
всіхучасників та організаторів змагань в межах коштів, передбачених
Мінмолодьспортом відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурнооздоровчих та спортивних заходів України на 2021 рік;
допінг-тестування спортсменів України;
оплата проїзду, проживання та харчування спортсменам України;
ліцензії спортсменам України;
стартові внески спортсменам України;
виготовлення інформаційних стендів, банерів, бігбордів, троллів;
оплата проїзду, харчування та проживання іноземних суддів, технічного
делегата та суддівського делегата UWW;
технічний делегат та суддівський делегат UWW–2 особи (згідно вимог
міжнародної федерації UWW повинні проживати в номері категорії "люкс") готель
повинен відповідати стандарту не менше 5-и зірок;
експлуатація залу для проведення акредитації та нарад (готель "Меркурій").
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Послуги з організації харчування та проживання іноземних спортсменів,
тренерів та суддів:
іноземні спортсмени – 70 осіб (готель "Меркурій");
іноземні тренери – 30 осіб (готель "Меркурій");
іноземні судді – 20 осіб (готель ”Харків палас отель"). Готель повинен
відповідати стандарту не менше 4-оx зірок.
Готель для технічного делегата та суддівського делегата UWW повинен
відповідати стандарту не менше 5-ти зірок.
Договором між UWW та Федерацією про проведення чемпіонату світу
визначено суб’єкти, що надаватимуть послуги, пов’язані з організацією,
підготовкою та проведенням спортивного заходу.
За рахунок Федерації та інших позабюджетних коштів здійснюються
витрати на:
висвітлення заходу у 3MI (анонси на радіостанціях, у друкованих 3MI,
трансляція на телебаченні);
послуги з укладки борівських килимів;
виготовлення дипломів, запрошень, афіш, бейджів;
виготовлення сувенірної продукції, придбання цінних подарунків для призерів
та переможців змагань;
оплата організаційного внеску до UWW;
забезпечення обслуговуючого персоналу – волонтерів;
організація урочистого відкриття та заключного бенкету;
прийом та харчування почесних гостей турніру.
10. Строки та порядок подання заявок на участь у змаганнях
Попередні заявки на участь у змаганнях із зазначенням кількісного складу
команди повинні бути належним чином заповнені та надіслані до Федерації за
електронною адресою pankrationua@gmail.com.
Поіменна заявка, паспорт, ліцензійна картка спортсмена UWW, чинна на
поточний рік, страхові поліси та довідки з результатами експрес-тестування на
визначення антигену до вірусу COVID – 19 на офіційному бланку, завірені
печаткою подаються до мандатної комісії змагань, яку очолює технічний делегат –
нейтральний суддя UWW, у день приїзду.
У випадку відсутності вказаних документів спортсмени до змагань не
допускаються.
11.

Інші умови, які забезпечують якісне проведення заходу

Положення про медичне забезпечення фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів, затверджене спільним наказом Міністерства охорони здоров’я
України та Міністерства молоді та спорту України від 15 липня 2020 р. № 603/1608,
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 31 липня 2020 р. за № 731/35014,
з обов’язковим залученням бригади швидкої медичної допомоги та присутністю
лікаря, постанови Головного державного санітарного лікаря України
від 19 листопада 2020 р. № 58 "Про затвердження протиепідемічних заходів під час
проведення спортивних змагань на період карантину у зв’язку з поширенням
коронавірусної хвороби (COVID-19)”.
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Bci рішення лікаря в межах компетенції обов’язкові для учасників, суддів,
організаторів спортивних змагань.
Федерація відповідає за своєчасне подання заявки на обов’язкову присутність
під час проведення змагань автомобілів швидкої медичної допомоги, пожежної
допомоги та поліції.
До змагань допускаються та учасники, які підтвердили в установлений термін
свою участь.
Звіт головного судді змагань, протоколи результатів змагань, заявки
надаються до Мінмолодьспорту протягом 5-ти календарних днів після завершення
змагань на адресу: Міністерство молоді та спорту України, департамент фізичної
культури та неолімпійських видів спорту, кім. 502 вул. Еспланадна, 42, 01601,
м. Київ, Україна.
Оперативна інформація про кількість учасників, кількість регіонів та призові
місця команд-учасниць надається до Мінмолодьспорту у день закінчення змагань
(не пізніше 8:00, 25 жовтня 2021 року) на е-mail: Ішков Ігор Вікторович
Ishkov@sport.gov.ua.
Цей регламент є офіційним викликом на змагання.
Заступник директора департаменту
фізичної культури та неолімпійських
видів спорту – начальник відділу
пріоритетних неолімпійських видів спорту

Оксана АНАСТАСЬЄВА

