
                  

    «ЗАТВЕРДЖУЮ»                                       

    Президент                                                                       

   УФББ/WABBA України  

    С.Р. Шеремета                                              

     _______________________      

 

                                                                   
ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення Відкритого Кубку України УФББ/ВАББА 
з бодібілдингу (культуризму), фітнесу та бодіфітнесу 2014. 

 
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 

- Подальший розвиток бодібілдингу в Україні та м. Чернігові зокрема; 
- Відбір спортсменів України для участі у Чемпіонаті Світу 2014 р. 
- Відбір спортсменів для участі у турнірі «Містер Україна» 
- Пропаганда здорового способу життя; 
- Підвищення рівня майстерності спортсменів; 

 

2. ТЕРМІН ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

Змагання відбудеться 18 травня 2014 року у м. Чернігів за адресою: вул. Щорса, 23, у приміщенні  
Міського Палацу Культури. 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМ 

Загальне керівництво здійснює WABBA України. Безпосереднє проведення змагання покладається на 
Чернігівську обласну федерацію бодібілдингу WABBA й головну суддівську колегію: 
Голова оргкомітету – Кисіль Андрій                                 (тел.: 063 185 11 11) 
Головний суддя змагань – Подольський Віталій           (тел.:  096 815 23 00) 
Головний секретар –  Наполов Тарас                               ( тел.: 063 072 10 22)  
Загальне керівництво  –  Шеремета  Святослав       (тел.: 050 370 56 83)          

 
4. УЧАСНИКИ 
 

До участі в Кубку допускаються всі бажаючі. Змагання проводяться у категоріях:  
- юнаки бодібілдинг – 16 років включно, 18 років включно; 
- юніори бодібілдинг – 20 років включно, 22 роки включно, 24 роки включно;  
- чоловіки – модельний фітнес (шорти); 
- чоловіки бодібілдинг – сеньйори (понад 40 років); 
- чоловіки – класичний бодібілдинг (максимально допустима вага учасника цієї категорії визначається  

за формулою: зріст – 100 + 5%); 

- чоловіки бодібілдинг: ростом до 165 см; до 170 см; до 175 см.; до 180 см; та понад 180 см; 
- жінки: бодібілдинг, бодіфітнес, фітнес (абсолютні категорії);  
- жінки модельний фітнес: ростом до 165 см., та понад 165 см; 
- жінки модельний фітнес: «Місіс модельний фітнес» (понад 30 років.); 
- чоловіки бодібілдинг  – Абсолютна категорія (6 спортсменів - переможці чоловічих ростових категорій та 

переможець категорії сеньйорів). 
Категорії можуть здвоюватись або об’єднуватись в Абсолютну категорію через малу кількість 
учасників. 
 
Для підтвердження особи та її віку під час реєстрації необхідно мати з собою ксерокопію паспорта 

(свідоцтва про народження для осіб, що не досягнули 16 літнього віку) та ідентифікаційного коду. Довільна 
програма кожного учасника виконується під власну фонограму, що надається учасником на цифровому носії у 
MP3-форматі під час реєстрації. Тривалість виступу до 60 сек. Грим тільки професійний (дозволяється 
використовувати  аерозольного типу та  крем)!  



 
Обов’язковий страховий/стартовий внесок з одного учасника: 
Для власників сертифікату (членську карту) WABBA Ukraine – 5Є (5$, 50 грн); 
Для всіх інших* - 10Є (10$, 100 грн). 

 
* Після сплати страхового внеску, спортсмен отримує сертифікат (членську карту) WABBA Ukraine. 

 

5. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 

10.00-12.00 – реєстрація учасників (в приміщенні Міського Палацу Культури). 
14.00 - півфінал. 
18.00 - фінал. 

 

6. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

Переможці визначаються у категоріях за сумою балів в обов’язковій та довільній програмах.  

 

7. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

Спортсмени, що посіли 1-3 місця у кожній категорії, нагороджуються дипломами та медалями. 
Абсолютний чемпіон нагороджується кубком,  медаллю та грамотою. 

 

8. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Витрати на відрядження (проїзд, проживання, харчування, добові) учасників, тренерів-представників та 
суддів – за рахунок відряджуючої організації. Витрати пов’язані з організацією та нагородженням спортсменів - 
за рахунок організаторів.  
 
 

Деталі на сайтах: www. WABBA.org.ua та www.LKL.org.ua 

або за телефонами:   063 185 11 11,  063 072 10 22  та 050 370 56 83. 
e-mail: info@wabba.org.ua та   info@lkl.org.ua 

 

Це положення є офіційним викликом на змагання. 
 

В положенні можливі зміни!!! 
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