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ПОЛОЖЕННЯ 
про проведення IX Всеукраїнського турніру "Крок до Олімпу" на призи 
срібного призера XXX Олімпійських ігор В. Андрійцева серед юнаків та 

дівчат 2010-2011 рр.н. (IV ранг) 

І. Мета проведення 
- популяризація вільної боротьби у місті; 
- підвищення спортивної майстерності; 
- пропаганда вільної боротьби серед молоді та здорового способу життя; 
- популяризація олімпійського руху серед молоді. 

II. Керівництво проведення змагань 
Керівництво та організацію проведення змагань здійснює Житомирська 

обласна федерація вільної боротьби, виконавчий комітет Малинської міської ради 
Житомирської області, відділення НОК України в Житомирській області. 
Безпосередня організація змагань покладається на Управління освіти, молоді, 
спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету 



Малинської міської ради, Малинську дитячо-юнацьку спортивну школу та 
спортивний клуб «Олімп - Малин». Головний суддя змагань - Олексій Федорчук. 

III. Місце, термін та умови проведення змагань 
Змагання проводяться 14-15.01.2022 р. в місті Малині в спортивному залі 

Малинської дитячо-юнацької спортивної школи вул. Тараскіна 1. 
Приїзд команд 14.01.2022 року до 12.00 год. Зважування по приїзду. 

О 14.00 год. - парад - відкриття. 14.30 - 19.00 год. - попередні змагання. 
15.01.2022 р. - продовження змагань, фінали, нагородження. 

Змагання проводяться за умови дотримання карантинних норм, а також 
інших вимог законодавства в частині запровадження посилених протиепідемічних 
заходів пов'язаних з поширенням гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, 
спричиненої коронавірусом 8АКЗ-СоУ-2, з урахуванням фактичних обставин 
щодо епідемічної ситуації та зонування на дату проведення змагань, і відповідно 
до вимог щодо одночасного перебування учасників (спортсменів, тренерів, 
суддів) у спортивній споруді (місці проведення змагань). 

Проведення змагань відбувається за умови дотримання учасниками 
відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов'язкового 
щоденного контролю стану здоров'я учасників. 

IV. Учасники змагань 
Кількість учасників обмежена до 15 від команди. 
Кожен учасник змагань повинен мати свідоцтво про народження та 

учнівський квиток. 
Вагові категорії 

Юнаки: 23, 26, 29, 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 69 кг; (допуск 0,5 кг) 
Дівчата: 26, ЗО, 34,39 кг; (допуск 0,5 кг) 

V. Фінансування та нагородження 
Консолідовані витрати, пов'язані з проведенням змагань та нагородженням, 

за рахунок управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного 
виховання виконавчого комітету Малинської міської ради та відділення НОК 
України. Переможці та призери нагороджуються дипломами, медалями та 
цінними подарунками. 

VI. Термін подачі заявок 
Попередні заявки просимо відправляти на е-шаіі: 8рогїзЬко1а та1іп@икг.пеі 

Підтвердження на участь у змаганнях просимо подати до 7 січня 2022 року. 
Команди, які не підтвердили участь у встановлений термін розміщуються 
самостійно. 
За довідками з питань проведення змагань звертатись: 

Моб. тел. 0633262665 - Ткачук Олександр Миколайович 
0637915584 - Федорчук Олексій Євгенович 

Дане положення є офіційним викликом на змагання 


