Затверджую
Директор ГО «Бгова Укра?на»
Чернщький Д.Л.

Правила Оше

1.

Зрог1 СваПепое

ПЕРТОД ПРОВЕДЕННЯ Оп!пе Эро СваПепое:
24.04.2020 — 06.07.2020 р.
Перюд ресстраци: 24.04.2020 - 30.06.2020 р.
Вмправлення медалей:

11.05.2020 - 06.07.2020 р.

2. БАЗОВТ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ Оше Зрог{ СпаПепрге:
До Оше 5рог СпаПепее входять наступн! види челенджей:

—

Челендж «Вправа за день» - необхдно обрати одну з двох вправ, вадповдно до свого
равня та виконати Йй впродовж одного дня. Можливо робити за деюмлька шдходв, але
впродовж одного дня:
1. Вадтискання/Ри$В р. 1еуе!| | — 50 разв. Вартсть 330 грн.
2. РВадтискання/РизВ пр 1еуе! 2 — 100 разв. Вартеть 330 грн.
3. БурпИВигрее. Г.еуе] 1 — 100 разв. Вартсть 330 грн.
4. БурпИВшрее. Г.суе] 2 — 200 разв. Вартсть 330 грн.

—>

Челендж «ОМЗТОРРАВГЕ»
- необхдно виконувати вправи впродовж
идпов1дно до свого рвня. Опис вправ вказано у Додатку 1 до Регламенту:
Геуе 1:
день 1 — 25 присдань
день 2 25 ыдтискань

день 3- 25 прав для пресу СтАп
день 4 — 25 вправ “бури”
день 5 — 250 стрибкв на скакал

Вартсть участ! складае 330 трн.
Геуе 2:
день 1 — 50 прицдань
день2 50 ыдтискань

день 3 — 50 прав для пресу ЧтАп
день 4 — 50 вправ “бури”
день 5 — 500 стрибкв на скакал

Вартсть участ! складае 330 трн.

5-ти дев,

Геуе 3:
день 1 — 100 прицлдань
день 2 — 100 ыдтискань

день 3 — 100 прав для пресу СтАп
день 4 — 100 вправ “бурпг”
день 5 — 1000 стрибюв на скакалц1

Вартсть участ! складае 330 грн.
3. РЕССТРАЩЯ

НА ЗМАГАННЯ

3.1. Реестрашя для участ! у Змаганн! можлива пильки в режим! опПпе на сайт! органзатора
Змагання: сваЦепее. покгаше.ог®
3.2. Для допуску до Змагання учасник повинен сплатити реестращиний внесок у розмцу 330
грн. на сайт! орган1затора Змагання: сваПепое. ппиакташе.ото до 30.06.2020 (включно).
3.3. Реестращйний внесок, сплачений учасником Змагання, не шдлягае поверненню за будьяких обставин.
3.4. Сплачена

реестраця

не може

бути

скасована

Иабо

зм!нена на 1ншу

особу,

стартовий

внесок не повертаеться.
3.5 Офщийний Телеграм-канал Змагань: ОпПпезройСваПеп?е

4. КЕРВНИЦТВО

ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАННЯ

Загальне кервництво проведенням та ощнкою результатв Змагання
органзащя «Бгова Украйна». Головний суддя - Третьяков Гван.
5. ВИМОГИ

ДО УЧАСНИКИВ ЗМАГАННЯ

ТА УМОВИ

зАЙснюе

Громадська

ПРОВЕДЕННЯ

5.1. До участ! допускаються учасники в1ком 14 рок\в 1 старше. В1к визначаеться на 31 грудня
2020 року. Лише для змагань “Челендж «ОМЗТОРРАВЕЕ» Геуе 1 (25 повтор)”
дозволяеться участь спортсмен!в вком 10 рокв та старше.
5.2. Для участ! у челенджу кожен учасник зобов'язаний погодитися з ус1ма Правилами.
5.3. Кожен учасник Змагань добров1льно бере участь у ЗмаганнЕ, визнаючи ус! можлив!
ризики для власного здоров'я шд час 1 шсля його зак!нчення. Для участ! у Змаганн! медична
дов1дка або страховка не потрабн.

5.4. Орган1затор Змагання не несе вдповлдальност! за физичн! травми, ушкодження,
погршення фиузичного стану, як! учасник Змагання отримав шд час проведення Змагання.
5.5. Органзатор Змагання не несе в1дпов1дальност! за погршення ф!зичного стану учасника
Змагання шсля проведення Змагання.

6. ПРОГРАМА

ЗМАГАННЯ

6.1. Челендж «ОМТОРРАВГЕЕ» тривае в перюд з 24.04.2020 по 06.07.2020 (включно).
Протягом цього часу учасник повинен виконати 5 вправ 31 збереженням посл/довностт, яка
вказана в пункт! 2.
6.2. Виконання вс1х вправ мае бути в обов'язковому порядку знято на в1део.
6.3. В1део з виконанням завдання повинно бути завантажено на в1деохостинг уотщафе.сот 1
мати рвень “доступ за посиланням” Вйдео, завантажене на 1нпи хостинги, кр1м уопёфе.сот,
розглядатися не буде.
Можливо надюслати вдео в офщний Телеграм-канал Челенджу: ОптезроиСВа[епее. В
пов1домленн! мае бути вказано Пр1звище учасника та його Номер замовлення.
Або
на пошту
герл5цаноп@гипакгаше.оге
СНАГГЕМОЕ. Номер замовлення: ##»

13

6.4.

доступу

Будь-як!

завантаженням

причини,

зокрема

вдсутесть

темою

листа:

до

в1део, поломка комп'ютера 1 1нпи не можуть

учасник не надае результати завдання
зараховуеться та медаль не надсилаеться.

до

зазначених

«Зыт

мереж!

1нтернет,

вважатися

терм,

ОМИЛМЕ

ЗРОВТ

складност!

виправданням.

Його

з

Якщо

результат

не

6.5. Органзатор Змагання залишае за собою право вносити зм!ни до програми Змагання.

7. Отримання медал!

Кожен учасник, який додав свое влдео до особистого кабйнету 1 отримав шдтвердження в1д
орган!затор!в, що його результат зараховано, отримуе пам`ятну медаль.
Ейдправлення медалей починаеться 13 11 травня 2020 року та закнчуеться 6 т липня 2020 р.
Медаль

буде

шдтвердження
Реестраци.

надслана

виконання

на

будь-яке

вс!х

вправ.

вддллення

НовоГ

Варт!сть

послуги

Пошти

на

доставки

наступний

включено

день

до

Шсля

вартости

Додаток №1

Стандарти виконання вправ
1. Приадання.
Розпочинати виконання вправи потр!бно стоячи, розставивши ноги на ширину плечей. Носки
мають дивитися в сторони, а погляд — спрямовано вперед. Аби розпочати виконання вправи,
гнить ноги в комнах, идевши с1дниц! назад 1 трохи нахиливши корпус вперед. Спина при
цьому мае залишатися прямою, п'яти не повинн! вдриватись д шдлоги. Пот!м випрямте
НОГИ

И

повереться

В

початкове

В\део з правильним виконанням вправи вил тренера Петра Поляка, з команди
за
посиланням:
Врз://уоцабе/3$1Н
Я ЧА 54

положення.

Кротуеюму Рго

2. Валтискання.

Для виконання в1дтискань необх!дно прийняти упор лежачи на п1длоз!, руки мають бути
прямими, а пло — розташоване паралельно з шдлогою. Дал! зтейть руки в мктях 1 опусить
тло, збергаючи його паралель 13 шдлогою. Шсля цього, напружуючи все т1ло, повльно
розинить руки й повереться в початкове положення.
Дивчата

можуть

виконувати

цю

вправу

спираючись

В\део з правильним виконанням вправи вил тренера Петра Поляка, з команди
за
посиланням:
Врз://уоца бекОЕби7ВК2УК

на

колна.

Кротуеюму Рго

3. Прес (СтАп).

Аби розпочати виконання ц11 вправи, ляжте на щдлогу, згеть кол!на, а руки витягнйть вгору
(злегка зтнутЮ. Напружте м’язи живота, шдамиь корпус вгору з прямою спиною й
доторкейться пальцями рук до ступней. ГШсля цього на видиху повльно опустться вниз на
шллогу й доторкыться руками шлдлоги. Все — ви виконали один повтор вправи.
В\део з правильним виконанням вправи вил тренера Петра Поляка, з команди
за
посиланням:
Врз://уоца бе/5УВУ УГ юЮ
4. Бури.

Кротуеюму Рго

Бурш — це складена плюметрична вправа з дисциплии Кросфат. Аби розпочати, зайсвть
присцд з положення стоячи. Поставте долон! на землю перед собою, перенесть вагу на руки Й,
не

вдриваючи

Валожкмпься

ид

долон1
шШдлоги.

вд

шШдлоги,

Дал!

стрибок вгору, шдн!маючи
повереться

идштовхеться

шдстрибеть

руки догори
В

ногами

1 повернться

назад

в позицию

(можна також плеснути
положення

у

положення

сидячи.

Пот!м

планки.
зро@йть

в долон! над головою), 1
сидячи.

В\део з правильним виконанням вправи вил тренера Петра Поляка, з команди
за
посиланням:

Кротуеюму Рго

6 рз://уоцщи.бе/е
К А-Я&ПМАЕО.

5.
Стрибки
на
В\део з правильним виконанням вправи вил тренера Петра Поляка, з команди
за
посиланням:
Вр: //уоща бе
11-20008

скакали.
Кротуеюму Рго

