
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТОГО ЧЕМПІОНАТУ
УКРАЇНИ З БОДІБІЛДИНГУ ТА ФІТНЕСУ

УКРАЇНСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ БОДІБІЛДИНГУ
ТА ФІТНЕСУ (UFBF)

ПОЛОЖЕННЯ



ГРАНДІОЗНЕ СПОРТИВНЕ ШОУ НОВОГО ФОРМАТУ



Чемпіонат відбудеться 28 травня 2022 року
в м. Хмельницький, за адресою:
вул. Соборна, 60
(Театр імені Михайла Старицького)

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ
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ДАТА І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

З 9 січня по 26 травня 2022 року реєстрація
здійснюється в режимі онлайн за посиланням
на офіційних ресурсах федерації.

Після проходження онлайн реєстрації ВСІМ АТЛЕТАМ ОБОВ’ЯЗКОВО
необхідно з'явитися для підтвердження особистості1 і реєстрації на чемпіонат:
27 травня, 15:00-20:00, за місцем проведення чемпіонату
(м. Хмельницький: вул. Соборна, 60 (Театр імені Михайла Старицького)).

Всі, хто не встиг зареєструватися та/або хочуть змінити категорії виступів
09.01-26.05.2022 року, можуть це зробити у вищевказаний час.
*Для проходження процедури підтвердження з собою необхідно мати
паспорт та/або особисту картку члена федерації.

28 травня:
10:00-11:00 – нарада суддів та організаторів.
11:00 – початок шоу-турніру.



До участі в чемпіонаті допускаються всі бажаючі спортсмени (чоловіки і жінки)
незалежно від досвіду і стажу виступів у всіх існуючих версіях та/або федераціях України.
Змагання проводяться в категоріях:
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УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ

bodybuilding- юніори до 24 р.
bodybuilding - мастерс, 40 р і більше.
bodybuilding - до 70 кг.
bodybuilding - до 80 кг.
bodybuilding - до 90 кг.
bodybuilding - до 102 кг.
bodybuilding - 102 кг та більше.
classic physique- новачки.
classic physique- до 170 см.
classic physique- до 178 см.
classic physique- до 183 см.
classic physique- 183 см та більше.
men’s physique – students;
men’s physique- новачки.
men’s physique- до 170 см.
men’s physique- до 173 см.
men’s physique- до 175 см.
men’s physique- до 180 см.
men’s physique- до 183 см.
men’s physique- 183 см та більше.
men’s physique- 35 р та більше.
men’s physique- 40 р та більше.

women’s physique open.
women’s wellness.
miss figure- до 157 см.
miss figure- до 163 см.
miss figure- до 168 см.
miss figure- 168 см та більше.
bikini – students;
bikini- новачки.
bikini- юніорки до 24 р.
mistress bikini- 35 р та більше.
mistress bikini- 40 р та більше.
bikini - до 160 см.
bikini - до 163 см.
bikini - до 165 см.
bikini - до 168 см.
bikini - до 170 см.
bikini - 170 см та більше.
fit models – юніорки до 24 років.
fit models – 30 років та більше.
fit models – до 160 см.
fit models – до 165 см.



УЧАСТНИКИ ЗМАГАНЬ (АБСОЛЮТНА КАТЕГОРІЯ)
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Атлети з обмеженими
фізичними можливостями:

абсолютна категорія

bodybuilding
(переможці вагових категорій та
переможці категорій юніори та мастерс)

classic physique
(переможці ростових категорій)

men's physique
(переможці ростових і
вікових категорій)

bikini
(переможниці ростових категорій,
переможниці категорій юніорки і місіс бікіні)

fit models
(переможниці ростових і вікових категорій)



СТАРТОВИЙ ВНЕСОК
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Стартовий/благодійний внесок до фонду чемпіонату за одного учасника за одну категорію
з 9 січня по 15 березня 2022- 1000 грн., за реєстрацію в додатковій категорії – 300 грн.;
З 16 березня по 26 травня 2022- 1500 грн., за реєстрацію в додатковій категорії- 300 грн.;

Розмір стартового внеску 27 травня 2022- 2000 грн., за реєстрацію в додатковій категорії- 500 грн.

*Благодійні внески повертаються спортсменам тільки в разі відміни чемпіонату організаторами,
благодійні внески атлетів переносяться на інший чемпіонат виключно при перенесенні дати
чемпіонату організаторами. В інших випадках благодійні внески не повертаються і не переносяться.

**Для атлетів з обмеженими можливостями, учасників бойових дій на сході України,
студентів Національного Авіаційного Університету- реєстрація БЕЗКОШТОВНА!

***Реєстрація можлива при наявності документа, що підтверджує наданий статус.

Для людей, які будуть працювати з професійним
та/або аматорським фото - і відеообладнанням
на відкритому чемпіонаті України необхідно
пройти акредитацію 27 травня під час реєстрації
спортсменів, 15:00 - 20:00

Вартість акредитаційного пропуску:
для фотозйомки - 2000 грн,
для відеозйомки - 3000 грн.

****дозволяється безкоштовна зйомка ТІЛЬКИ
на мобільні телефони.



1Й РАУНД

Порівняння категорії, вільний раунд.

2Й РАУНД
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В цьому раунді учасник(ця) мають продемонструвати свою форму та найкращі якості у вигляді
презентації(дефіле) або довільної програми. Довільна програма кожного спортсмена виконується
під власну фонову музику, яка надається учасником на цифровому носії (виключно USB-flash disk)
в MP3-форматі під час реєстрації 27 травня. Тривалість виступу до 60 сек.
Дефіле виконується учасниками(цями) чемпіонату під фонову музику.



До змагань не допускаються спортсмени, які використовують грим на кремовій основі!

ПОСЛУГИ ГРИМУВАННЯ
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Послуги гримування надаватиме фірма «Magic Tan». Для попереднього запису
звертайтеся за телефонами: 0969140472 (Анна) або заходьте на сайт magictan.com.ua
Вартість послуг гримування для всіх категорій, в кабінках - 900 грн.

До змагань НЕ допускаються спортсмени, які не використовують грим компанії «Magic Tan»!



Переможці в категоріях визначаються за сумою балів, в обов'язковій та
довільній програмах.

ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

Учасники чемпіонату будуть нагороджені пам'ятними сертифікатами, медалями,
призами від організаторів, спонсорів і партнерів турніру.

Учасники абсолютних категорій нагороджуються ексклюзивними кубками.

Переможці абсолютних категорій нагороджуються кубками та подарунками
від партнерів федерації.

НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

99



- Подальший розвиток бодібілдингу та фітнесу в Україні та м. Хмельницький зокрема;
- Соціалізація та психологічна реабілітація ветеранів та учасників АТО/ООС;
- Відбір кращих спортсменів для підписання персонального контракту з федерацією UFBF;
- Популяризація здорового способу життя;
- Підвищення рівня майстерності спортсменів.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО

Володимир Кормільцев
Головний секретар

+38 (066) 910 86 46+38 (067) 589 87 61+38 (098) 175 75 75

Загальне керівництвоГоловний суддя
Антон КурганськийВіталій Подольський

Загальне керівництво турніром здійснює Українська Федерація Бодібілдингу
та Фітнесу (UFBF). Безпосереднє проведення змагання покладається на
Хмельницьку Федерацію Бодібілдингу та Фітнесу (KFBF)
і головну суддівську колегію:
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УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

У ПОЛОЖЕННІ МОЖЛИВІ ЗМІНИ

На час проведення чемпіонату від організаторів спортсменам буде надано безкоштовні
напої(сік, вода) та продукти харчування.
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
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ПРЕЗИДЕНТ UFBF ВІТАЛІЙ ПОДОЛЬСЬКИЙ


