Регламент
проведення чемпіонатів та Кубку України
з бадмінтону на 2019 рік

1. Чемпіонат України
1.1. Учасники заходу:
1.1.1. У Чемпіонаті України (дорослі) беруть участь найсильніші спортсмени
областей, міст України, спортивних клубів, ШВСМ, СДЮШОР, ДЮСШ. Усі
спортсмени повинні мати реєстрацію в Україні. Учасники повинні мати паспорт
громадянина України або свідоцтво про народження, посвідку на проживання в
Україні.
1.2. Характер заходу:
1.2.1. Змагання проводяться за олімпійською системою з підрахунком рейтингу
для регіонів за 1-12 місця.
1.2.2. Розставлення гравців в сітці (таблиці) у кожній ігровій категорії
проводиться окремо згідно з онлайн програмою міжнародної та Європейської
федерації (Tournamentsoftware).
1.2.3. Спортсмени розігрують місця з 1-го по 3-те, 5-те та 9-те.
1.3. Програма проведення змагань:
1.3.1. Особисті змагання проводяться у таких категоріях:
Одиночна категорія (жінки)
Одиночна категорія (чоловіки)
Парна категорія (жінки)
Парна категорія (чоловіки)
Змішана категорія
1.3.2. Кожен гравець має право брати участь у змаганнях не більше ніж у двох
категоріях.
1.4. Строки та порядок подання заявок на участь у заході:
1.4.1. Попередні заявки на гравців (це особи, згідно Статуту ГО «ФБУ», яким
надається ID та перебувають в офіційному реєстрі гравців ГО «ФБУ») для участі
у змаганнях подаються
до
ГО
«ФБУ» електронною
поштою
fbu.entries@gmail.com за затвердженими формами (див. Додатки №1, №2, №3) за
4 тижні до початку заходу.
1.4.2. Кінцевий термін подачі заявок – за 7 днів до початку заходу.
1.4.3. Заявки, поданні пізніше ніж за 7 днів до початку заходу, розглядатись не
будуть.
1.4.4. Прийом відмов від учасників без штрафу проводиться до дати
жеребкування.
1.4.5. Жеребкування учасників проводиться за 2 дні до початку заходу за
програмою Tournamentsoftware в м. Київ о 1200.
1.4.6. Іменні заявки та відповідні документи згідно з правилами змагань і
регламенту ГО «ФБУ» надаються до Мандатної комісії в день приїзду до 10 00.
2.

Кубок України

2.1. Учасники заходу:
2.1.1. У Кубку України (дорослі) беруть участь найсильніші спортсмени
областей, міст України, спортивних клубів, ШВСМ, СДЮШОР, ДЮСШ. Усі
спортсмени повинні мати реєстрацію в Україні. Учасники повинні мати паспорт
громадянина України або свідоцтво про народження, посвідку на проживання в
Україні.

2.2. Характер заходу:
2.2.1. Змагання проводяться за олімпійською системою з підрахунком рейтингу
для регіонів за 1-12 місця.
2.2.2. Розставлення гравців в сітці (таблиці) у кожній ігровій категорії
проводиться окремо згідно з онлайн програмою міжнародної та Європейської
федерації Tournamentsoftware.
2.2.3. Спортсмени розігрують місця з 1-го по 3-те, 5-те та 9-те.
2.3. Програма проведення змагань:
2.3.1. Особисті змагання проводяться у таких категоріях:
Одиночна категорія (жінки)
Одиночна категорія (чоловіки)
Парна категорія (жінки)
Парна категорія (чоловіки)
Змішана категорія
2.3.2. Кожен гравець має право брати участь у змаганнях не більше ніж у двох
категоріях.
2.4. Строки та порядок подання заявок на участь у заході:
2.4.1. Попередні заявки на гравців (це особи, згідно Статуту ГО «ФБУ», якім
надається ID та перебувають в офіційному реєстрі гравців ГО «ФБУ») для участі
у змаганнях подаються
до
ГО
«ФБУ» електронною
поштою
fbu.entries@gmail.com за затвердженими формами (див. Додатки №1, №2, №3) за
4 тижні до початку заходу.
2.4.2. Кінцевий термін подачі заявок – за 7 днів до початку заходу.
2.4.3. Заявки, поданні пізніше ніж за 7 днів до початку заходу, розглядатись не
будуть.
2.4.4. Прийом відмов від учасників без штрафу проводиться до дати
жеребкування.
2.4.5. Жеребкування учасників проводиться за 2 дні до початку заходу за
програмою Tournamentsoftware в м. Київ о 1200.
2.4.6. Іменні заявки та відповідні документи згідно з правилами змагань і
регламенту ГО «ФБУ» надаються до Мандатної комісії в день приїзду до 10 00.
3.
Чемпіонат України серед молоді 2001 р.н. та молодше
3.1. Учасники заходу:
3.1.1. У Чемпіонат України серед молоді 2001 р.н. та молодше беруть участь
найсильніші спортсмени областей, міст України, спортивних клубів, ШВСМ,
СДЮШОР, ДЮСШ. Усі спортсмени повинні мати реєстрацію в Україні.
Учасники повинні мати паспорт громадянина України або свідоцтво про
народження, посвідку на проживання в Україні.
3.2. Характер заходу:
3.2.1. Змагання проводяться за олімпійською системою з підрахунком рейтингу
для регіонів за 1-12 місця.
3.2.2. Розставлення гравців в сітці (таблиці) у кожній ігровій категорії
проводиться окремо згідно з онлайн програмою міжнародної та Європейської
федерації Tournamentsoftware.

3.2.3. Спортсмени розігрують місця з 1-го по 3-те, 5-те та 9-те.
3.3. Програма проведення змагань:
3.3.1. Особисті змагання проводяться у таких категоріях:
Одиночна категорія (жінки)
Одиночна категорія (чоловіки)
Парна категорія (жінки)
Парна категорія (чоловіки)
Змішана категорія
3.4. Строки та порядок подання заявок на участь у заході:
3.4.1. Попередні заявки на гравців (це особи, згідно Статуту ГО «ФБУ», якім
надається ID та перебувають в офіційному реєстрі гравців ГО «ФБУ») для участі
у змаганнях подаються
до
ГО
«ФБУ»
електронною
поштою
fbu.entries@gmail.com за затвердженими формами (див. Додатки №1, №2, №3) за
4 тижні до початку заходу.
3.4.2. Кінцевий термін подачі заявок – за 7 днів до початку заходу.
3.4.3. Заявки, поданні пізніше ніж за 7 днів до початку заходу, розглядатись не
будуть.
3.4.4. Прийом відмов від учасників без штрафу проводиться до дати
жеребкування.
3.4.5. Жеребкування учасників проводиться за 2 дні до початку заходу за
програмою Tournamentsoftware в м. Київ о 1200.
3.4.6. Іменні заявки та відповідні документи згідно з правилами змагань і
регламентом ГО «ФБУ» надаються до Мандатної комісії в день приїзду до 1000.
4.
Чемпіонат України серед юніорів 2003 р.н. та молодше
4.1. Учасники заходу:
4.1.1. У Чемпіонат України серед юніорів 2003 р.н. та молодше беруть участь
найсильніші спортсмени областей, міст України, спортивних клубів, ШВСМ,
СДЮШОР, ДЮСШ. Усі спортсмени повинні мати реєстрацію в Україні. Учасники
повинні мати паспорт громадянина України або свідоцтво про народження,
посвідку на проживання в Україні.
4.2. Характер заходу:
4.2.1. Змагання проводяться за олімпійською системою з підрахунком рейтингу
для регіонів за 1-12 місця.
4.2.2. Система проведення змагань визначається головною суддівською колегією
залежно від кількості заявлених спортсменів на даний захід.
4.2.3. Розставлення гравців в сітці (таблиці) у кожній ігровій категорії
проводиться окремо згідно з онлайн програмою міжнародної та Європейської
федерації Tournamentsoftware.
4.2.4. Спортсмени розігрують місця з 1-го по 3-те, 5-те та 9-те.
4.3. Програма проведення змагань:
4.3.1. Особисті змагання проводяться у таких категоріях:
Одиночна категорія (жінки)
Одиночна категорія (чоловіки)
Парна категорія (жінки)

Парна категорія (чоловіки)
Змішана категорія
4.4. Строки та порядок подання заявок на участь у заході:
4.4.1. Попередні заявки на гравців (це особи, згідно Статуту ГО «ФБУ», яким
надається ID та перебувають в офіційному реєстрі гравців ГО «ФБУ») для участі
у змаганнях подаються
до
ГО
«ФБУ»
електронною
поштою
fbu.entries@gmail.com за затвердженими формами (див. Додатки №1, №2, №3) за
4 тижні до початку заходу.
4.4.2. Кінцевий термін подачі заявок за 7 днів до початку заходу.
4.4.3. Заявки поданні пізніше ніж за 7 днів до початку заходу розглядатись не
будуть.
4.4.4. Прийому відмов учасників без штрафу проводиться до дати Жеребкування.
4.4.5. Жеребкування учасників проводиться за 2 днів до початку заходу за
програмою Tournamentsoftware в м. Київ о 1200.
4.4.6. Іменні заявки та відповідні документи згідно з правилами змагань і
регламенту ГО «ФБУ» надаються до Мандатної комісії в день приїзду до 10 00.
5.
Чемпіонат України серед юнаків та дівчат 2005 р.н. та молодше
5.1. Учасники заходу:
5.1.1. У Чемпіонат України серед юнаків та дівчат 2005 р.н. та молодше беруть
участь сильніші команди областей, міст України, спортивних клубів, ШВСМ,
СДЮШОР, ДЮСШ. Усі спортсмени повинні мати реєстрацію в Україні.
Учасники повинні мати паспорт громадянина України або свідоцтво про
народження, посвідку на проживання в Україні.
5.2. Характер заходу:
5.2.1 Змагання проводяться як змішані команди ( дівчата та хлопці грають в
одній команді разом) з підрахунком рейтингу для регіонів за 1 – 12 місця.
5.2.2 Система проведення змагань визначається головною суддівською колегією
в залежності від кількості заявлених команд на даний захід
5.2.3 Розставлення гравців в команді – згідно зі списками сильніших
бадмінтоністів України, згідно спортивних розрядів.
5.2.4. Розставлення команд за сумою спортивних розрядів гравців в команді
(рейтинга) проводиться згідно з онлайн програмою міжнародної та Європейської
федерації (Tournament software).
5.2.5. Команди однієї організації, при можливості, розставляються в різні
підгрупи або таблиці.
5.2.6. Команди розігрують місця з 1-го по 4-те, 5-те та 9-те.
5.3. Програма проведення змагань:
5.3.1. Командна зустріч складається з 5 ігор:
Одиночна категорія (дівчата)
Одиночна категорія (хлопці)
Парна категорія (дівчата)
Парна категорія (хлопці)
Змішана категорія
5.3.2. Кожний учасник команди може зіграти у командній зустрічі не більше
двох ігор. Черговість зустрічей може бути змінена за рішенням ГСК.

5.3.3. Склад команди: 4 чол., 4 жін., 1 тренер, 1 представник та 1 суддя.
5.4. Строки та порядок подання заявок на участь у заході.
5.4.1. Попередні заявки на гравців в складі команд (це особи, згідно Статуту ГО
«ФБУ», якім надається ID та перебувають в офіційному реєстрі гравців ГО
«ФБУ») для участі у змаганнях подаються до ГО «ФБУ» електронною поштою
fbu.entries@gmail.com за затвердженими формами (див. Додатки №1, №2, №3) за
4 тижні до початку заходу.
5.4.2. Кінцевий термін подачі заявок – за 7 днів до початку заходу.
5.4.3. Заявки поданні пізніше, ніж за 7 днів до початку заходу, розглядатись не
будуть.
5.4.4. Прийому відмов учасників без штрафу проводиться до дати жеребкування.
5.4.5. Жеребкування учасників проводиться за 2 дні до початку заходу за
програмою Tournamentsoftware в м. Київ о 1200.
5.4.6. Іменні заявки та відповідні документи згідно з правилами змагань і
регламентом ГО «ФБУ» надаються до Мандатної комісії в день приїзду до 1000.
6.
Чемпіонат України серед юнаків та дівчат 2007 р.н. та молодше
6.1. Учасники заходу:
6.1.1. У Чемпіонат України серед юнаків та дівчат 2007 р.н. та молодше беруть
участь команди областей, міст України, спортивних клубів, ШВСМ, СДЮШОР,
ДЮСШ. Усі спортсмени повинні мати реєстрацію в Україні. Учасники повинні
мати паспорт громадянина України або свідоцтво про народження, посвідку на
проживання в Україні.
6.2. Характер заходу:
6.2.1. Змагання проводяться як командні окремо для дівчат та хлопців з
підрахунком рейтингу для регіонів за 1 – 12 місця.
6.2.2. Система проведення змагань визначається головною суддівською колегією
в залежності від кількості заявлених команд на даний захід.
6.2.3. Розставлення гравців в команді за сумою спортивних розрядів проводиться
окремо згідно з онлайн програмою міжнародної та Європейської федерації
Tournamentsoftware.
6.2.4. Розставлення команд за сумою спортивних розрядів гравців в команді
(рейтингом) проводиться згідно з онлайн програмою міжнародної та
Європейської федерації Tournamentsoftware.
6.2.5. Команди однієї організації, при можливості, розставляються в різні
підгрупи або таблиці
6.2.6. Команди розігрують місця з 1-го по 4-те, 5-те та 9-те.
6.3. Програма проведення змагань:
6.3.1. Командна зустріч складається з 5 ігор:
Одиночна категорія (1-х номерів)
Одиночна категорія (2-х номерів)
Одиночна категорія (3-х номерів)
Парна категорія (1-х номерів)
Парна категорія (2-х номерів)

6.3.2. Кожен учасник команди може зіграти у командній зустрічі не більше двох
ігор. Черговість зустрічей може бути змінена за рішенням ГСК.
6.3.3. Склад команди: 6 чол., 6 жін., 1 тренер, 1 представник та 1 суддя.
6.4. Строки та порядок подання заявок на участь у заході.
6.4.1. Попередні заявки на гравців в складі команд (це особи, згідно Статуту ГО
«ФБУ», якім надається ID та перебувають в офіційному реєстрі гравців ГО
«ФБУ») для участі у змаганнях подаються до ГО «ФБУ» електронною поштою
fbu.entries@gmail.com за затвердженими формами (див. Додатки №1, №2, №3) за
4 тижні до початку заходу.
6.4.2. Кінцевий термін подачі заявок – за 7 днів до початку заходу.
6.4.3. Заявки поданні пізніше, ніж за 7 днів до початку заходу, розглядатись не
будуть.
6.4.4. Прийому відмов учасників без штрафу проводиться до дати жеребкування.
6.4.5. Жеребкування учасників проводиться за 2 дні до початку заходу за
програмою Tournamentsoftware в м. Київ о 1200.
6.4.6. Іменні заявки та відповідні документи згідно з правилами змагань і
регламентом ГО «ФБУ» надаються до Мандатної комісії в день приїзду до 1000.
7.
Чемпіонат України ,суперліга, фінал
7.1. Учасники заходу:
7.1.1. У Чемпіонаті України суперліги, беруть участь сильніші команди
областей, міст України, спортивних клубів, ШВСМ, СДЮШОР, ДЮСШ. Усі
спортсмени повинні мати реєстрацію в Україні. Учасники повинні мати паспорт
громадянина України або свідоцтво про народження, посвідку на проживання в
Україні.
7.2. Характер заходу:
7.2.1. Змагання проводяться як командні з підрахунком рейтингу для регіонів за
1 – 12 місця.
7.2.2. Система проведення змагань визначається головною суддівською колегією
залежно від кількості заявлених команд на даний захід.
7.2.3. Розставлення гравців в команді – згідно зі списками найсильніших
бадмінтоністів України.
7.2.4. Розставлення команд за сумою рейтингу гравців в команді у двох кращих
категоріях.
7.2.5. Команди однієї організації, при можливості, розставляються в різні
підгрупи або таблиці.
7.2.6. Команди розігрують місця з 1-го по 4-те, 5-те та 9-те.
7.3. Програма проведення змагань:
7.3.1. Командна зустріч складається з 7 ігор:
Одиночна категорія (жінки) 1 номер команди
Одиночна категорія (жінки) 2 номер команди
Одиночна категорія (чоловіки) 1 номер команди
Одиночна категорія (чоловіки) 2 номер команди
Парна категорія (жінки)
Парна категорія (чоловіки)

Змішана категорія
7.3.2. Кожен учасник команди може зіграти у командній зустрічі не більше двох
ігор. Черговість зустрічей може бути змінена за рішенням ГСК.
7.3.3. Склад команди: 5 чол., 5 жін., 1 тренер, 1 представник.
7.3.4. У команді можуть грати іногородні або іноземні легіонери, але не більше
двох гравців.
7.4. Строки та порядок подання заявок на участь у заході.
7.4.1. Попередні заявки на гравців в складі команд (це особи, згідно Статуту ГО
«ФБУ», якім надається ID та перебувають в офіційному реєстрі гравців ГО
«ФБУ») для участі у змаганнях подаються до ГО «ФБУ» електронною поштою
fbu.entries@gmail.com за затвердженими формами (див. Додатки №1, №2, №3) за
4 тижні до початку заходу.
7.4.2. Кінцевий термін подачі заявок – за 7 днів до початку заходу.
7.4.3. Заявки, поданні пізніше ніж за 7 днів до початку змагань розглядатись не
будуть.
7.4.4. Прийом відмов від учасників без штрафу проводиться до дати
жеребкування.
7.4.5. Жеребкування команд проводиться за 2 дні до початку заходу за
програмою Tournamentsoftware в м. Київ о 1200.
7.4.6. Іменні заявки та відповідні документи згідно з правилами змагань і
регламентом ГО «ФБУ» надаються до Мандатної комісії в день приїзду до 1000.
8.
Чемпіонат України вища ліга
8.1. Учасники заходу:
8.1.1. У Чемпіонаті України вища ліга беруть участь команди областей, міст
України, спортивних клубів, ШВСМ, СДЮШОР, ДЮСШ. Усі спортсмени
повинні мати реєстрацію в Україні. Учасники повинні мати паспорт громадянина
України або свідоцтво про народження, посвідку на проживання в Україні.
8.2. Характер заходу:
8.2.1. Змагання проводяться як командні з підрахунком рейтингу для регіонів за
1 – 12 місця.
8.2.2. Система проведення змагань визначається головною суддівською колегією
залежно від кількості заявлених команд на даний захід.
8.2.3. Розставлення гравців в команді – згідно зі списками найсильніших
бадмінтоністів України, за сумою спортивних розрядів.
8.2.4. Розставлення команд – за сумою рейтингу гравців в команді у двох кращих
категоріях.
8.2.5. Команди однієї організації, при можливості, розставляються в різні
підгрупи або таблиці.
8.2.6. Команди розігрують місця з 1-го по 4-те, 5-те та 9-те.
8.3. Програма проведення змагань:
8.3.1. Командна зустріч складається з 7 ігор:
Одиночна категорія (жінки) 1 номер команди
Одиночна категорія (жінки) 2 номер команди
Одиночна категорія (чоловіки) 1 номер команди
Одиночна категорія (чоловіки) 2 номер команди

Парна категорія (жінки)
Парна категорія (чоловіки)
Змішана категорія
8.3.2. Кожен учасник команди може зіграти у командній зустрічі не більше двох
ігор. Черговість зустрічей може бути змінена за рішенням ГСК.
8.3.3. Склад команди: 5 чол., 5 жін., 1 тренер, 1 представник.
8.3.4. У команді можуть грати іногородні або іноземні легіонери, але не більше
двох гравців.
8.4. Строки та порядок подання заявок на участь у заході:
8.4.1. Попередні заявки на гравців в складі команд (це особи, згідно Статуту ГО
«ФБУ», якім надається ID та перебувають в офіційному реєстрі гравців ГО
«ФБУ») для участі у змаганнях подаються до ГО «ФБУ» електронною поштою
fbu.entries@gmail.com за затвердженими формами (див. Додатки №1, №2, №3) за
4 тижні до початку заходу.
8.4.2. Кінцевий термін подачі заявок – за 7 днів до початку заходу.
8.4.3. Заявки, поданні пізніше ніж за 7 днів до початку заходу, розглядатись не
будуть.
8.4.4. Прийом відмов від учасників без штрафу проводиться до дати
жеребкування.
8.4.5. Жеребкування команд проводиться за 7 днів до початку заходу за
програмою Tournamentsoftware в м. Київ о 1200.
8.4.6. Іменні заявки та відповідні документи згідно з правилами змагань і
регламентом ГО «ФБУ» надаються до Мандатної комісії в день приїзду до 1000.
9.
Критерії відбору та розстановки гравців:
9.1. Основним критерієм є рейтинг ГО «ФБУ»:
9.1.1. Для складання попередніх списків основної та кваліфікаційної сіток гравці
розставляються за рейтингом ГО «ФБУ» від гравця із найбільшим рейтингом до
гравця із найменшим рейтингом.
9.1.2. Якщо гравці не мають рейтингу, то вони розставляються у списках за
абеткою.
10. Розподіл та вибір сіяних гравців:
10.1. Кількість сіяних гравців в основній сітці якщо:
64 та більше гравців - 16 сіяних(1 - 2,3-4,5-8,9-16)
32 - 63 гравців – 8 сіяних(1 - 2,3-4,5-8)
16 -31 гравців – 4 сіяних(1 - 2,3-4)
3-15 гравців – 2 сіяних(1 - 2)
10.1.1.
Розподіл визначається відповідно до останнього доступного
рейтингу ГО «ФБУ».
10.2. Гравці без рейтингу ГО «ФБУ» не розглядаються для посіву в сітки на
змагання.
10.3. Складання сіток здійснюється виключно з використанням програми
Tournamentsoftware.
10.4. Основні сітки мають бути зроблені згідно списків реєстрації.

10.4.1.
Жеребкування учасників особистих змагань проводиться за 2 дні до
початку заходу програмою Tournamentsoftware в м. Київ о 1200.
10.4.2.
Список класифікації команд складається за найбільшою сумою
рейтингу. Жеребкування учасників командних змагань проводиться за 2 дні до
початку заходу за програмою Tournamentsoftware в м. Київ о 1200.
11. Заявки та відмови гравців ГО «ФБУ»
11.1. Усі попередні заявки від гравців (це особи, згідно Статуту ГО «ФБУ», якім
надається ID та перебувають в офіційному реєстрі гравців ГО «ФБУ»
приймаються виключно електронною поштою ГО «ФБУ» fbu.entries@gmail.com
за встановленою формою (Додатки №1, №2, №3).
11.2. У положенні про турнір ФБУ чітко вказано день, коли проходить
реєстрація на змагання, жеребкування та прийом відмов.
11.3. Відмова від участі у змаганнях з порушенням терміну подачі заявок
розглядатись не буде, тому що це буде вважатись як «пізня відмова».
11.4. Не приїзд або не участь спортсмена у змаганнях, або порушення термінів
відмови від участі буде розглянуто Дисциплінарним комітетом спортивнотехнічної комісії ГО «ФБУ».
12. Організація і керівництво проведення заходу
12.1. Загальне керівництво підготовкою і проведенням змагань здійснюється
відділом олімпійських ігрових видів спорту департаменту олімпійського спорту
Мінмолодьспорту і Федерацією бадмінтону України (ФБУ). Безпосередньо
проведення покладається на головну суддівську колегію (ГСК), затверджену
Виконкомом ФБУ.
13. Безпека та підготовка місць проведення заходу:
13.1. Порядок підготовки спортивних споруд та дотримання безпеки учасників
і глядачів під час проведення змагань проводиться 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».
13.2. З метою забезпечення безпеки глядачів та учасників змагань спортивні
змагання проводяться тільки на спортивних спорудах, прийнятих до експлуатації
державними комісіями, і за наявності актів технічного обстеження придатності
спортивної споруди для проведення заходу.
13.3. Забезпечення безпеки спортсменів при проведенні змагань покладається на
Головну суддівську колегію, затверджену Мінмолодьспортом за поданням
ГО «ФБУ».
13.4. Відповідальність за підготовку місць змагань, прийом, розміщення,
відправлення гравців, тренерів та суддів до місць проживання, медичне
обслуговування і культурні заходи покладається на спортивні організації, що
проводять змагання та ГО «ФБУ». За технічну підготовленість спортсменів та
відповідність спортивному розряду відповідає представник команди, особистий

тренер спортсмена та керівник організації, який підписує заявку та відряджає
спортсменів на змагання.
Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення
учасників:
14.1. Витрати на організацію та проведення змагань (відрядження суддів і
представника Мінмолодьспорту, оплата харчування та проживання суддів і
представника Мінмолодьспорту, нагородження переможців, послуги з
експлуатації спортивних споруд, матеріальне забезпечення заходу (канцелярські
товари, волани, папір, транспорт, тощо) здійснюються за рахунок
Мінмолодьспорту в межах коштів, передбачених Єдиним календарним планом
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2019 рік.
14.2. Витрати на відрядження учасників змагань (проїзд, добові у дорозі,
харчування та проживання тощо) здійснюються за рахунок організацій, що
відряджають.
14.3. Місцеві організації та федерації зобов’язані забезпечити головну
суддівську колегію комп’ютерною технікою і підготовленими суддями не нижче
першої категорії.
14.

15. Медико-санітарне забезпечення та техніка безпеки
15.1. Медичний контроль здійснюється на місці проведення змагань. До участі
у змаганнях не допускаються спортсмени без договорів добровільного
страхування від нещасних випадків під час занять спортом.

