Положення
Кубку України зі сквошу
серед дорослих
1. Цілі та завдання
Кубок України зі сквошу серед дорослих (далі- кубок України) проводиться з
метою:
- широкого залучення населення до занять фізичною культурою та спортом;
- подальшого розвитку сквошу і його популяризації в державі;
- підвищення рівня майстерності спортсменів;
- активізації навчально-тренувальної роботи в спортивних організаціях;
- підведення підсумків роботи в спортивних організаціях.
2. Строки і місце проведення змагань
Кубок України проводиться з 21 грудня по 23 грудня 2018 року в м. Києві, вул.
Електриків 29А, клуб «5 Елемент».
3. Організація та керівництво проведення змагань
Керівництво проведенням змагань здійснюють Мінмолодьспорт та Федерація
сквошу України (далі –Федерація).
Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення змагань
покладається на департамент освіти і науки, молоді та спору виконавчого органу
Київської міської ради (КМДА), на головну суддівську колегію, яка рекомендована
Федерацією, і склад якої затверджується Мінмолодьспортом.
Змагання проводиться згідно з Міжнародними Правилами зі сквошу.
4. Учасники змагань
До участі у змаганнях допускаються:
- громадяни України;
- юніори, яким на момент проведення кубку України виповнилося 14 років.
Категорії учасників:
Чоловіки – 64 учасники;
Жінки – 24 учасники.

Форма одягу, екіпірування та захисне спорядження учасників змагань, згідно
з вимогами Міжнародних Правил зі сквошу.
Жінки – в футболках та юбках/шортах.
Чоловіки – в футболках та шортах.
Суворо забороняється виходити на гру в спортивних штанях.
Спортсмени віком до 19 років (включно) на корт без захисних окулярів або маски
для сквошу не допускаються.
До участі допускаються спортсмени, які на момент закриття прийому заявок, оформили
та сплатили внесок за ліцензію спортсмена, згідно положенню «Про ліцензування спортсменів,
які беруть участь в офіційних змаганнях зі сквошу на території України».

Організаційний комітет залишає за собою право не допустити спортсмена до
змагань.
5. Характер заходу
Кубок України проводиться відповідно до Правил спортивних змагань зі
сквошу. На 3 кортах для сквошу.
Змагання особисті.
6. Умови відвідування клубу
Для учасників, котрі не є членами клубу «5 елемент», відвідування клубу
обмежено.
Для проходу на турнір необхідно: одягнути браслет гостя клубу, залишити на
центральній рецепції документ підтверджуючий особистість, або заставу 1000грн
(повертаються при виході з клубу).
Дозволено відвідувати: сквош-корти, переодягальню, душові, ресторан, паркінг
№3.
Під час перебування на території клубу заборонено знімати браслет гостя,
відвідувати інші зони клуба.
У разі порушень умов відвідування, застава йде на сплату гостьового візиту.

7. Програма проведення змагань
21 грудня 2018 року:
9:00 – 10:00 – реєстрація, відкриття змагань, розминка;
10:00 – 20:00 – попередні ігри в усіх категоріях;
22 грудня 2018 року:
10:00 – 20:00 – продовження ігор в усіх категоріях;
23 грудня 2018 року:
10:00 – 19:00 – фінальні ігри та ігри за всі місця;
19:00 – 20:00 – нагородження призерів, закриття змагань.

8. Безпека та підготовка місць проведення змагань
Підготовка місць проведення змагань здійснюється відповідно 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”.
Учасникам змагань рекомендується мати медичну страховку.
Учасники приймають участь в змаганнях на свій страх та ризик.
Організатори не несуть відповідальність за травми та нещасні випадки, в яких
вони невинні.
9. Посів гравців
Посів буде виконуватися головним суддею турніру із застосуванням
національного рейтингу.
10. Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів
Виявлення переможця матчу: матчі основної сітки до 3х виграних геймів,
матчі нижньої сітки – до 2х виграних геймів.
Спортсмени, які посіли 1, 2, 3 місця на кубку України нагороджуються
медалями відповідних ступенів, а також кубком за перше місце у відповідних
категоріях .
Загальний призовий фонд – 15 000 грн.*
Призовий фонд в категорії «чоловіки» - 10 000 грн.
Призовий фонд в категорії «жінки» - 5 000 грн.
*Призовий фонд може змінюватися у більшу сторону.

11. Суддівство
Усі матчі будуть обслуговуватись кваліфікованими суддями.
Запізнення гравців: гравцеві, який спізнюється до свого матчу більш ніж на 15
хвилин зараховується поразка. Лише за погодженням з суперником і головним
суддею, матч може бути повернутий на корт, або його початок відкладено.
12. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення
учасників
Витрати на організацію та проведення змагань здійснюються за рахунок
залучених коштів Федерацією.
Витрати на відрядження учасників змагань (проїзд до місця змагань і зворотно,
розміщення, харчування, добові, збереження заробітної плати) здійснюється за
рахунок організацій, що відряджають.

Реєстраційний внесок учасника
- 1000 грн. для спортсменів, які мають спортивну ліцензію та є асоційованими
членами Федерації;
-1100 грн. для спортсменів, які мають спортивну ліцензію, але не є
асоційованими членами Федерації;
-1200 грн. для спортсменів, які не мають спортивної ліцензії, та не є
асоційованими членами Федерації. даний внесок включає в себе разову спортивну ліцензію
і надає можливість отримання рейтингових балів за кубок України (на інші змагання не
росповсюджується).

Номер карти: 5168 7427 2291 9572
Отримувач: Огонесян Альона Василівна
При сплаті реєстраційного внеску, будь ласка, обов’язково враховуйте
комісію та в призначенні платежу вказуйте наступну інформацію: ПІБ +Кубок
13. Термін та порядок подання заявок на участь у змаганнях
Заявки на участь спортсмена кубку України приймаються
до 13 грудня 2018 року на офіційному сайті Федерації: www.squash.ua в on-line
форматі.
До змагань допускаються спортсмени, які підтвердили в установлений термін
свою участь та сплатили реєстраційний внесок гравця до 13 грудня 2018.
Сітки будуть опубліковані за два дні до початку змагань (19.12.2018)
Якщо, з якихось причин, спортсмен відкликає свою заявку на участь, після
закриття їх прийому –учаснику повертається 50% від внеску.
Якщо, з якихось причин, спортсмен відкликає свою заявку на участь, після
складання сіток – внесок не повертається.
Сітки будуть опубліковані за два дні до початку змагань (19.12.2018)
Це положення є офіційним викликом на змагання.
14. Організаційний комітет
Директор змагань – Огонесян Ярослав
Головний суддя – Драндалуш Сергій
Секретар змагань – Огонесян Альона
Довідки за телефоном або поштою: (066) 57-50-911/ director@squash.ua

