ПРАВИЛА
допуску до участі у всеукраїнських змаганнях з пауерліфтингу∗

1. Попередні заявки для участі у всеукраїнських змаганнях приймаються
лише від офіційних осіб регіональних федерацій ФПУ.
2. Прийом попередніх заявок закінчується за 21 день до початку змагань.
3. У випадку недотримання правила щодо терміну подання попередніх
заявок (п.2), як виняток, регіональна федерація або учасник можуть
звернутися до Президії ФПУ з проханням про допуск. У разі
позитивного рішення такі спортсмени можуть бути допущені до
змагань та повинні сплатити додатковий благодійний внесок у ФПУ в
розмірі 100 грн за кожного спортсмена/тренера. За 4 дні до початку
змагань попередні заявки не приймаються за будь-яких обставин.
4. Зміни до попередніх заявок можна надсилати не пізніше як за 7 днів до
початку змагань.
5. Регіональні федерації не пізніше як за 3 дні до початку змагань повинні
попередити технічного секретаря ФПУ про тих спортсменів, які були
заявлені на змагання, але з тих чи інших причин не братимуть у них
участі. У разі недотримання цього правила такі організації повинні
сплатити благодійний внесок у ФПУ в розмірі 100 грн за кожного
учасника.
6. Усі грошові внески, що передбачені регламентом змагань, повинні
бути сплачені представниками команд у день проходження мандатної
комісії. У разі недотримання цього правила, за кожного
спортсмена/тренера повинно бути додатково сплачено благодійний
внесок у ФПУ в розмірі 100 грн.
7. У разі неможливості підтвердження результату спортсмена за останні
12 місяців, зазначеного в попередній заявці, спортсмен може бути
недопущений до змагань∗∗.
8. Представники регіональних організацій, які попередньо забронювали
місця в готелі, але з тих чи інших причин не мають наміру поселятися у
такий готель, повинні в обов’язковому порядку своєчасно попередити
про це адміністрацію готелю або організатора змагань.

∗

Змагання, що проводяться Мінсім’ямолодьспортом України та Національною Федерацією пауерліфтингу
України (ФПУ).
∗∗
Стосується перш за все тих спортсменів, які вперше беруть участь у всеукраїнських змаганнях. Результати
повинні підтверджуватися оригінальними протоколами змагань або їх копіями, що передаються до ФПУ.

