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РЕГЛАМЕНТ 

проведення  відкритого міжнародного турніру з військово-

спортивних  багатоборств, розділ «бойове двоборство» . 

 

1. Цілі та завдання 

    Відкритий Міжнародний турнір з військово-спортивних багатоборств 

(далі – турнір), активізує розвиток військово-спортивних багатоборств  в 

Світі. 

Основними завданнями змагань є:  

- популяризація військово-спортивних багатоборств;  

- підвищення рівня спортивної майстерності;  

- зміцнення дружніх зв'язків між країнами.  
 

2. Строки та місце проведення змагання 
Відкритий Міжнародний турнір проводиться  

з 19 по 23 лютого 2021 року, за адресою: Білорусь м.Мінськ, вул. Саперів, 5, 

ФОК ЗАТ «Атлант». 

 

3. Організація та керівництво проведенням змагання 

Організатори: громадська спілка "Міжнародна організація військово-

спортивних багатоборств" (далі – Міжнародна Спілка) 

Безпосереднє проведення міжнародного турніру здійснюють: 

Міжнародна Спілка та суддівська колегія Міжнародної Спілки.  

 

4. Учасники змагань 

До участі в змаганнях допускаються команди країн відповідно до вікових 

груп, які мають відповідний рівень підготовки, які своєчасно подали заявку 

встановленого зразку. 

Змагання особисті, проводяться відповідно до затверджених Громадським 

Союзом «Міжнародна організація військово-спортивних багатоборства» 

правилам змагань по Військово-спортивним багатоборства. 

Вікові групи учасників визначаються кількістю повних років на 

перший день змагань у такій відповідності: 

1) діти I вікової групи – 6 – 7 років; 



2) діти II вікової групи – 8 – 9 років; 

3) молодші юнаки – 10 – 11 років; 

4) юнаки – 12 – 13 років; 

5) старші юнаки – 14 – 15 років; 

6) юніори – 16 – 17 років; 

7) дорослі – 18 – 39 років; 

8) ветерани – від 40 років. 

 

5. Характер заходу 

 Змагання особисті проводяться з розділу "бойове двоєборстві" за 

версіями Б-1, Б-2, Б-3, Б-4, Б-5, Б-6 відповідно до Правил змагань з 

військово-спортивного багатоборства Міжнародного Союзу. 

 

6. Програма, умови та розклад змагань 
Програма змагань:  

19 лютого 2021 - прибуття учасників та розміщення; 

20 лютого 2021 - реєстрація та мандатна комісія; 

21 лютого 2021- змагання розділ стрілянина; 

22 лютого 2021- змагання розділ Всестильової бій; 

23 лютого 2021 - підведення підсумків, урочисте нагородження 

переможців і призерів змагань, вибуття команд.  

 

7. Умови визначення першості та нагородження переможців і 

призерів 
Учасники змагань, які посіли 1, 2, 3 місця, нагороджуються дипломами 

і медалями відповідних ступенів Міжнародної Спілки. 

8. Умови фінансування змагання та матеріального забезпечення 

учасників 
 Всі витрати, пов'язані з організацією та проведенням змагань, крім 

страхування, здійснюються за рахунок кооперації фінансів організацій, що 

беруть участь у змаганнях, організаторів змагань та інших позабюджетних  

надходжень.  

Витрати на відрядження учасників змагань, тренерів, представників 

команд, здійснюють організації, які їх відряджають.  

9. Строки та порядок подання заявок на участь у змаганнях 

 Попередні заявки на участь команд у турнірі, направляються до 10 

лютого 2021 на електронну адресу: fudokanbel@tut.by, 

presidentmsac@gmail.com. 

 Контактні телефони: 

- Віце президент Міжнародного Союзу Калінін П.М. 

моб.тлф +380296477672, 

- Президент Міжнародного Союзу Левін В. І. 

моб.тлф + 380931839194 

Це регламент є офіційним запрошенням на змагання. 

 



 

ІМЕННА ЗАЯВКА 

на участь у Міжнародному турнірі з військово-спортивних багатоборств 

КОМАНДИ  УКРАЇНИ . 

 

Місце проведення: Білорусь м.Мінськ        Дата проведення: 19-23 лютого 2021р. 

____________________________________________________ 

 (контактні реквізити: прізвище, ім’я, адреса, тел./факс, електронна адреса) 
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Перелічені в списку особи пройшли належне тренування і до змагань підготовлені. 

 

 

 

Президент громадської організації 

«Всеукраїнська Федерація військово- 

спортивних багатоборств» 

                                                                           ______________________А. ЯРОШЕВСЬКИЙ 

                                                                           М.П.                          (підпис)                   (прізвище, ініціали) 

 

 

Представник (тренер) команди                            ______________            ____________________ 
                                                                                                                                                                 (підпис)                   (прізвище, ініціали) 

 

 

      До змагань допущено          _________________________________________   чоловік 
                                                                                   (прописом - заповняється лікарем ) 

 

 


