
 

 

 
 

   
 

  

  
РЕГЛАМЕНТ 

Проведення шостих міжнародних змагань із 
загальної фізичної підготовки (Кросфіт) 

 “BANDA OPEN GAMES 2020” 

21-23 серпня 2020 року 

 
  

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 

1.1. Banda Open Games 2020 (далі - Змагання) проводиться з метою: 
1.1.1. Пропаганди здорового способу життя серед молоді; 
1.1.2. Популяризації спорту в Україні; 
1.1.3. Виявлення найбільш фізично підготовлених атлетів; 
1.1.4. Підвищення спортивної майстерності. 
  
2. ТЕРМІНИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

2.1. Змагання проводяться з 21 по 23 серпня. Місце та час проведення 
буде повідомлено атлетам завчасно.  
2.2. Таймінг змагань буде анонсований Оргкомітетом за 2 тижні до 
Змагань. 
  
3. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ ЗМАГАНЬ ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ 

 

3.1. В змаганнях прийматимуть участь у 7 категорій учасників: Scaled / 
Rx / Elite / Teens 14-17 / Masters 35-39/ Masters 40-44 / Masters 45+ 

3.2. Атлети, які братимуть участь у Змаганнях повинні зареєструватися 
на сайті, та сплатити стартовий внесок. 
 Вартість участі в онлайн відборі для категорій (Sc/Rx/Elite/Masters 35-
39/ Masters 40-44 / Masters 45+) - при умові реєстрації до 29 червня - 
400 грн, з 29 червня - 600 грн.  
Реєстрація на онлайн відбір можлива до закінчення подачі першого 
відбіркового етапу включно (до 6 липня).  
Після проходження відбору, атлети які пройшли у фінал мають 
сплатити орг. внесок в розмірі - до 9 серпня -1000 грн, з 10 серпня до 
14 серпня -1100 грн, після 15 серпня -1200 грн. 
Для категорії Teens 14-17 відбору не буде, але зареєструватися може 
лише 24/12 (хлопців/дівчат відповідно), вартість реєстрації до 9 серпня 
-1000 грн, з 10 серпня до 14 серпня -1100 грн, після 15 серпня -1200 
грн. 



 

 

 
 

   
 

3.3. Сума оплати реєстрації не підлягає поверненню незалежно від 
причини (травма, хвороба, зміна графіку роботи, та інше). 
3.4. До змагань в категоріях Sc/Rx/Elite допускаються учасники, яким на 
момент змагань виповнилося повних 18 років. До категорії Teens 14-17, 
допускаються участники віком від 14 до 17 повних років. В категоріях 
Masters 35-39 участь можуть приймати атлети віком від 35 до 39 повних 
років, Masters 40-44 участь можуть приймати атлети віком від 40 до 44 
повних років, Masters 45+ участь можуть приймати атлети віком старше 
45 років. 
3.5. Атлети несуть відповідальність за поведінку своїх тренерів, груп 
підтримки і гостей. Якщо поведінка кого-небудь із зазначених категорій 
визнається Оргкомітетом не спортивною або створює перешкоди для 
організації та проведення Змагань, до цього тренера, групи підтримки 
або гостей, а також до Атлета будуть застосовані зазначені 
дисциплінарні заходи (штраф на результат або дискваліфікація зі 
змагань). 
3.6. Оргкомітет залишає за Головним лікарем Змагань, при ймовірності 
виникнення шкоди здоров'ю атлета, право беззастережного зняття 
цього атлета з участі в Змаганнях. 
3.7. Атлети допускаються до участі тільки за наявності у них спортивної 
форми, що не створює перешкод суддівській оцінці стандартів руху, та 
спортивного взуття. 
3.8. У Змаганнях дозволяється використання еластичних бинтів, 
напульсників, рукавичок, тейпів, поясних ременів для важкої атлетики 
та пауерліфтингу, компресійного одягу, шапок, захисту паху і рук, 
магнезії, тальку. 
3.10. Не дозволяється використання лямок, гаків, рукавичок з гаками, 
що клеять речовин, комбінезони для присідання і жимові майки, 
костюми з екзоскелетом та іншими підсилювачами. 
 

 4. ОНЛАЙН ВІДБІР 

 

4.1. Усі категорії, окрім Teens 14-17, мають пройти онлайн відбір, який 
складатиметься з двох відбіркових завдань. 
4.2. Старт онлайн відбору – 29 червня. Атлетам буде анонсовано 
одразу 2 завдання, дата подачі результатів: 
1 завдання – 29 червня- 6 липня 

2 завдання – 7 - 13 липня 

Загальна таблиця результатів будуть анонсовані 29 червня. Загальний 
кінцевий результат буде анонсовано 31 липня. 



 

 

 
 

   
 

4.3. Атлети мають подати результат у вказані строки. Якщо відео буде 
відправлене пізніже зазначеного строку, воно автоматично вважається 
неліквідним.  
4.4. Атлети повинні чітко дотримуватись всіх стандартів, які будуть 
анонсовані Оргкомітетом. Якщо атлети не дотримуються правил 
виконання, їх результат будет підлягати розгляду та зняттю балів чи 
вважатися неліквідним.  
4.4.1. У разі наявності фізичних обмежень в реалізації повної амплітуди 
руху, обумовлених фізичними дефектами або тимчасовими чи 
хронічними травмами, Атлет зобов'язаний заздалегідь повідомити 
суддівський склад. 
4.5. Вся інформація по онлайн відбору буде надіслана атлетам на 
пошту, яку вони вказують при реєстрації.  
4.6. Подача результатів відбувається через Особистий кабінет кожного 
учасника на сайті https://competition.crossfitbanda.com/ 
4.7. В фінал (офлайн частину Змагань) проходить наступна кількість 
атлетів: 

• Scaled - 36/24 (male/female) 
• Rx - 48/24 (male/female) 
• Elite - 36/12 (male/female) 
• Masters 35-39 - 12/6 (male/female) 
• Masters 40-44 - 12/6 (male/female) 
• Masters 45 - 12/6 (male/female) 

 

 
4.8. Всім атлетам, котрі пройшли в фінальну частину Змагань, буде 
надіслано запрошення на участь в офлайн частині змагань. Для 
підтвердження участі атлети мають сплатити внесок – до 9 серпня -1000 
грн, з 10 серпня до 14 серпня -1100 грн, після 15 серпня -1200 грн. 
 

5. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 

  
5.1. Завдання, що входять в програму Змагань, можуть бути анонсовані 
для учасників в день змагань або раніше за рішенням Оргкомітету. 
5.2. Якщо Атлет не переходитиме до виконання наступного завдання за 
будь-якої причини (травма, дискваліфікація і т.п.), він знімається зі 
Змагань. 
5.8. Масштабування або зміна змагальних завдань заборонені. 
 

6. СУДДІВСТВО ЗМАГАНЬ 

6.1. Судді відповідальні за відстеження стандартів рухів і підтвердження 
результату Атлета в протоколі. 

https://competition.crossfitbanda.com/


 

 

 
 

   
 

6.2. Головний суддя наділений вищою спортивної владою, 
спрямованою на дотримання спортивної регламентації. Він розглядає і 
приймає рішення за всіма протестам. Головний суддя має право: 
застосовувати штрафні санкції; дозволяти заміни учасників; дозволяти 
застосування додаткового змагального завдання задля рівності балів у 
заході; приймати чи відхиляти укладення Суддею; виключати зі 
змагання; відкладати змагання в разі форс-мажорних обставин або при 
виникненні загрози безпеці його проведення; вносити зміни, в інтересах 
забезпечення безпеки учасників і глядачів. 
6.4. Кожен із Суддів зобов'язаний пройти всі встановлені Оргкомітетом 
інструктажі. Суддя, відсутній на інструктажі, не допускається до 
суддівства. 
6.5. Порушення атлетом встановлених вимог до стандартів руху або 
його амплітуди веде до не заліку повторення. 
6.6.  Атлет є єдино відповідальним за уточнення всіх питань щодо 
стандартів руху перед виконанням змагального комплексу. 
6.7. У разі наявності фізичних обмежень в реалізації повної амплітуди 
руху, обумовлених фізичними дефектами або тимчасовими чи 
хронічними травмами, Атлет зобов'язаний заздалегідь повідомити 
суддівський склад. 
6.8. Відмова від виконання інструкцій Судді, лайки або спроби 
принизити Суддю або персонал Змагань може вилитися в штрафні 
санкції або дискваліфікацію команди зі Змагань та / або майбутніх 
Змагань. Це також стосується зневажливих коментарів з боку тренера 
Атлета, його представника, групи підтримки або гостя. 
6.9. Судді Змагань та члени Оргкомітету мають право зупинити 
виконання Атлетом завдання в будь-який момент, якщо припускають, 
що Атлет знаходиться під загрозою нанесення серйозної травми собі і / 
або навколишнім. 
6.10. Щойно Атлет заходить на змагальний майданчик, тренерам і 
глядачам забороняється передавати Атлетам будь-які предмети (воду, 
магнезію, тейпи і т.д.). 
 

8. ПРОТЕСТИ 

8.1. Розгляд спірної ситуації може бути проведений Головним суддею 
або Заступником головного судді безпосередньо на змагальному 
майданчику до початку наступного заходу без подачі протесту. 
8.2. Будь-які протести щодо суддівства, стандартів руху, підрахунку 
балів і правил повинні бути подані в письмовому вигляді на ім'я 
Головного судді змагань. Подавати протести може лише Атлет. 
8.3. Протест розглядається після оплати орг. внеску в розмірі 300 грн. 
Якщо після перегляду результату, Головний суддя змінює результат, 



 

 

 
 

   
 

внесок повертається Атлету. В випадку якщо Атлет подав протест, але 
результат залишився незмінним, внесок не підлягає поверненню. 
8.4. Протест може бути поданий не пізніше завершення змагального 
етапу, в якому було допущено порушення або стався інцидент. 
8.6. Для винесення рішення за поданим протестом Головним суддею 
може бути запрошений Суддя і тренер атлета. 
8.7. Атлети або будь-які інші особи не можуть подавати протест щодо 
суддівства, заліку повторень або якості рухів інших Атлетів. 
8.8. Всі зацікавлені сторони не можуть надавати відомі їм факти після 
закриття Змагань. 
8.9. Рішення щодо протесту, прийняте в процесі Змагань, є фінальним і 
не підлягає зміні. 
8.10. Відео, фотографії та т.п. не є підставою для зміни рішення Судді 
Змагань. Керівник Оргкомітету або уповноважена Оргкомітетом особа 
можуть надати запит на будь-які пов'язані з протестом медіа файли, 
однак наявність цих файлів не гарантує їх використання в процесі 
винесення рішення. 
  
9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ УЧАСНИКІВ І ГЛЯДАЧІВ 

9.1. Спортивні змагання проводяться на об'єктах спорту, що 
відповідають вимогам відповідних нормативних правових актів, що 
діють на території України з питань забезпечення громадського порядку 
і безпеки учасників та глядачів, а також при наявності актів готовності 
фізкультурного об'єкту спорту до проведення заходів, що 
затверджуються в установленому порядку. 
9.2. Кожен учасник змагань повинен пройти медичний огляд за місцем 
проживання і мати довідку про стан здоров'я, яка є підставою для 
допуску до спортивних змагань, або підписати договір відмови від 
претензій перед Змаганнями. 
  
  
 


