«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Президент
УФББ/WABBA України
С.Р. Шеремета
_______________________

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення Відкритого Кубку Європи
з бодібілдингу, фітнесу та бодіфітнесу WABBA 2017
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
- Подальший розвиток бодібілдингу у Європі та в Україні зокрема;
- Відбір спортсменів України для участі у Чемпіонаті Світу 2017, що відбудеться 17 червня 2017 року
у м. Мехіко (Мексика);
- Пропаганда здорового способу життя;
- Підвищення рівня майстерності спортсменів.
2. ТЕРМІН ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
Змагання відбудеться 19-20 травня 2017 року за адресою: вул. Хрещатик 2, Київ, 01001, Україна.
(ДП Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім»)
День приїзду керівництва федерації, президії, суддів та оргкомітету 18 травня 2017 року. День виїзду – 21
травня 2017р.
Офіційний готель:
Судді, спортсмени та супроводжуючі можуть розміститись у готелі "Дніпро", що знаходиться за адресою: вул.
Хрещатик 1/2, м. Київ,01001, Україна Тел.: +380 44 254 67 77 E-mail: info@dniprohotel.ua.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМ
Загальне керівництво здійснює WABBA України. Безпосереднє проведення змагання покладається на Київську
обласну федерацію WABBA й головну суддівську колегію:
Голова оргкомітету – Паеранд Олександр
(тел.: +38050 213 90 50)
Головний суддя змагань – Подольський Віталій
(тел.: +38098 175 75 75)
Головний секретар – Наполов Тарас
( тел.: +38063 072 10 22)
Секретар – Анна Подольська
(тел.: +38096 820 48 63)
Загальне керівництво – Шеремета Святослав
(тел.: +38050 370 56 83)

4. УЧАСНИКИ
До участі у Відкритому Кубку Європи з бодібілдингу, фітнесу та бодіфітнесу WABBA 2017 допускаються усі
спортсмени, які пройшли успішну реєстрацію.
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5. КАТЕГОРІЇ:
БОДІБІЛДИНГ - ЧОЛОВІКИ
JUNIOR - Усі атлети від 1993 року народження (станом на 2017 рік)
X-SHORT - до 165 см
SHORT - до 170 см
MEDIUM - до 175 см
TALL - до 180 см
X-TALL - понад 180 см
MASTER – віком 40 років на час проведення змагань
SUPERMASTER - віком 50 років на час проведення змагань

КЛАСИКА - ЧОЛОВІКИ
9. SHORT - до 175 см – максимальна вага = (ріст - 100) + 5%
10. TALL - понад 175 см - максимальна вага = (ріст - 100) + 5%
ФІТНЕС- ЧОЛОВІКИ (MEN’S PHYSIQUE)
11. - до 175 см – максимальна вага = (ріст - 100)
12. - понад 175 см - максимальна вага = (ріст - 100)
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Міс БІКІНІ
Міс БІКІНІ юніори - Усі атлети від 1993 року народження (станом на 2017 рік)
- категорія до 162 см
- категорія до 167 см
- категорія більше 167 см

Місіс БІКІНІ
17. - віком 30 років на час проведення змагань
18. - віком 35 років на час проведення змагань
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Міс МОДЕЛЬ (Краса)
Міс ФІГУРА (Атлетік моделс)
Міс ФІТНЕС (Бодіфітнес)
ПАРИ
Категорія з обмеженими можливостями
Чоловіки бодібілдинг – Абсолютна категорія (переможці чоловічих ростових категорій).
Жінки модельний фітнес – Абсолютна категорія (переможниці усіх жіночих бікіні категорій);
Категорії можуть здвоюватись або об’єднуватись в «Абсолютну категорію» через малу кількість
учасників.

Для підтвердження особи та її віку під час реєстрації необхідно мати із 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
(флешка) у MP3-форматі під час реєстрації. Тривалість виступу до 60 сек.
Обов’язковий страховий/стартовий внесок з одного учасника:
Для всіх спортменів – 50 євро
Участь у додатковій категорії *– 200грн для спорсменів WABBA Ukraine,
20 євро для спортсменів інших країн.
* Після сплати страхового внеску спортсмен отримує посвідчення (членську карту) WABBA Ukraine.

6. ВІЗИ
Особи, яким потрібне запрошення з метою отримання візи, повинні негайно сконтактувати із їх національним
комітетом організації WABBA.
7. МОВА ТА ВАЛЮТА
Українська та англійська. Валюта: Євро та Гривня

8. ГРИМ ДЛЯ ЗМАГАНЬ
До змагань не допускаються спортсмени, які використовують грим на кремовій основі (Dream Tan)..
Дозволено лише використання професійного гриму на зразок «ProTan» або «Jan Tana».

9. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ
П’ятниця, 19 травня 2017р.
18:00 - 21:00 – реєстрація учасників (у приміщенні ДП Національний центр ділового та культурного
співробітництва «Український дім»).
Субота, 20 травня 2017р.
10:00 - 16:00 – півфінал.
18:00 - 21:00 – фінал.

10. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
Переможці визначаються у категоріях за сумою балів в обов’язковій та довільній програмах.

11. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
Спортсмени, що посіли 1-3 місця у кожній категорії, нагороджуються дипломами, кубками,
медалями та призами від спонсорів. Абсолютний чемпіон нагороджується кубком, дипломом, медаллю та
призами від спонсорів.

12. 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.
Це положення є офіційним викликом на змагання.
(у положенні можливі зміни)
www.wabba.org.ua
www.fb.com/wabbaukraine
#wabbaukraine
www.vk.com/wabba

