
ЗATBЕPД)I{УTO

1. t{iлi Ta ЗаB.цaння ЗaХo.цy

Чемпiонaт УкpaiЪи з кiокyruинкaйкaн кaрaТr (rонaки) (дaлi _ чемпiонaт
УкpaiЪи) ПpoBo.циTься з МеToIo:

шиpoкoгo ЗaJlyЧrння нaОеЛeння .цo зaI{яTЬ фiзияноro кyЛЬтypoЮ Ta
сI]opToМ;

ПoДaЛЬIIJoГo poзBl1rТКy BиДy сПОpTy i його ПoПyЛ-'lpизaцiТ в УкpaТнi;
вiд6оpy сильнirпш( cПoрTсменiв ДЛя )Л{aсTi в мixtнaро.ц}iих ЗMaГaннях;
пiдвищення рiвня мaйотерностi споpтсмeнiв;
aктивiз aЦiТ нaвчaльHo.ТpеHyвальп оi pоботи B сtloрTиBHI,tХ оргaнiз aцiяx ;

пiдведення пiдсyмкiв роботи B сIlopTиBI{иХ оpгaнiзaцiях.

2. Строки i мiсце ПpoвеДеннЯ ЗaХoДy

Чемпiонaт Укpaiни rТpoвo.циTЬся З 22 ттo 23 6еpезllя 2019 pокy зa a.цресoЮ:
м. Луuьк, BУЛ. Кaрбишrевa, 1 (спортиBнo-poЗBaх<aльний коМПлекс ''Aдpенaлiн
Сiтi'').

3. opгaнiзaцiя тa кеpiвницTBo irpoBеДrнflяr\{ Зaxo.цу

Кеpiвництвo ПрoBе.Цeн}rяМ ЗМaгal{Ь зtiйснrоrоть Мiнмoло.цЬспopT Ta
гpol\{aДсЬкa оpгaнiзaцiя ''УкрaiЪськa Федеpaцiя ''Кiокyr:rинкaйкaн Kapaте''
(далi * Федерaцiя).

Biдповiдальrriсть зa пi.цготoBкy тa безпосеprДнс ITpoBe.Це}rня чемпio}raTy
УкpaТни ПoкJIa"цa€'Tься нa вiддiл З ПI,ITaHЬ фiзинноТ кyЛЬтyри Ta сПopTy
Bолинськoi облaсноi деplкaвноi aдмiнiстрaцiТ, Ta ГoЛoB}IoГo сy"ц"ц}o зMaГaнь,
кaнДиДaTypa якoГo pекoМе}iдОBa}la Федерaцiеlо i зaтверДrI{yсTься нaксtзоI\,t

Мiнмолo.цЬсПopTy.

4. Учaсники зaХoДy

.{о ylaстi y немпiонaтi Укрaiни ДoПyскaЮться збipнi комaнди AP Кри-м,
облaстей, мiст Киевa i СевaстоIoЛя. Склaд к0МaнДи не обмеxteний.

Biковa кaтегopiя ylaсникiв з\{aГaнЬ: Ioнaки: 10-15 рокiв.
Piвень .цoгryскy .цo ЗhlrаГaнь (зa квaлiфiкaшiеlо): не ния{Чe II юнaЦЬкoГo

poзpяДy.



Фоpмa o.цяry уraсникiв Зaxo.цy

сПopTиBHих ЗМaГaнь з кiокylшинкaйкaн
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сIropTI4BIIa, згiдно З BиI\,IОгaми Прaвил
кapaTе (дадi - Пpaвилa).

5. Хapaктер зaХo.цy

Змaгarrня особистo.комaнднi

у pоздiлaх: ''кaTa',, ''кyмiте''.
ПpoBoдяTься вiДшовiДно Дo Пpaвил

6. Пpогpaмa ITpoBr.цення ЗMaГa}:Ь

Чемгtiонaт Укpaiни ПpoBoДиТЬся з 22 лo 2З 6rpeзня 2ОI9 poкy Зa a.цprсo}o:

м. Лyцьк, BУЛ. Кapбишевa, 1 (сlоpтиBl{o.рoЗBaтtaльний кoМПЛекс ''Aдpенaлiн
Сiтi'').

Aдpесa вiддiлy З IrиTa}IЬ фiзиuноi кyJIЬTypи Ta сlropТy Bолинськоi oблaсноi

/церx(aBнoТ aдмiнiстрauiТ: м. Лyцьк, BУЛ. ГIpивокзaльнa, 13 a.

П

7. Безпекa тa пiДгoToBкa мiсць Пpoвr.цення ЗtvТaГaнЬ

ПiДготовкa мiсЦь Пpoведення зN{aГaнь зДiйснroсться вiДповiДнo Дo

ПocТaнoBи Кaбiнетy Miнiстpiв Укpai:ни вi'ц 18 гpyлня 1998 poкy }lb 2025 ,'Пpо

ПopяДoк пi.цготовки сПopTиBt{!{x сnopy.ц тa iншиx сlецiaльHо вiДзеДrHиХ мiсць

ДлЯ Пpo3е.цення h,taсоBиx сtIopTиBниХ Ta кyJlЬTypIIo-BиДoBищних зaходiв''.

8. Умови BиЗHaЧlHHЯ nеpшoстi тa нaгopоДхtен}iЯ ПеpеМoжцiв тa шpизеpiв

Пеpемох<цi тa пpиЗrpи BизнaЧa}oться вiДповiДно дo Пpaвил.

Cпоpтсмени, якi гrосiли 1, 2 мiсця y veмniонaтi Укpaiни нaгоpoДЖyЮТЬcЯ

кyбкaми, Ме.ц€IJIЯI\Iи Ta .цI{nЛoМaМи Федеpauii вiдповiдниx стyшенiв,

3 мiсця _ ]\{r.цaJIяМи Ta ДиПлoмaМи ФедеpaцiТ.

9. Умови фiнaнсyBall}rя зaxoДy тa мaтеpi€lJlЬ}IoГo зaбезгtеченaя yнaсникiв

Bитpaти fla oрГaцiзaцiю Ta IIpoBе.цrЕ}Iя чемпioнaтy Укpaiни зДiйснtоIoTЬсЯ

зa paХyнок Федеpaцii тa iнurих шозaбюдхtеTниХ коlптiв ЗикoрисТaННЯ ЯкиХ не

сyПrprчиTь зaкoнo.цaвсTвy УкpaТни.
Зa кошrти оргaнiзaцiй, що вiдpядx<arоть, з.цiйснЮ}oTЬcя всi витpaти з ylaстi

сnopТсМrнiв тa тренepiв y ЗМaгaннi: оrtлaтa npоiзду тa Добових пiД uaс пеpeТздy

y.raсникiB' ПереBезеHня сПopTиB}rоt тrхнtки Ta l}lвrнTapЮ .цo Мlcця ПpoBrДеЧ}rЯ

зN{aгaH}Iя' ХaрЧyBaнI{я Ta ПpoжиBaння.

Зп{aГaHь:

22 бepeзня 09:00-19:00 пpиТзд. pесcTpaцiя yraсниI{1B ЗМaгaнь;

15:00-17:00 зBa}ff Bat{нЯ YLIaOHI4к1B З\4aГaнЬ ;

19:00-21:00 сY'ц.цiвський семiнap ;

23 беpезня 08:00-09:00 ЗBaжyBaIIHя .yчaсникiв змaгань ;

09:00-10:00 зaсi,цaння Пpе.цсTaзникi в кoI\daIIД ;

l0:00-11,:00 Y0oЧисTе зiдкpиття з\цaГaнЬ;

11:00-16:00 lloПrpr.цнi посдинки' ЗNIaГaн}Iя B рoзДiлi 
.,кaтa'.;

16:00-18:00 нaпiвфiнaльнi тa фiнальнi шосдинки;

18:00-19:00 }{aГop o'цxt ення Пер еMo)Кцl B, З акриT тя З]\,IaГa}{Ь'

вiд,i]зд yчaсникiB ЗМaГанЬ.



l0. Сщоки Тa пopя.щoк Пo.цання ЗaяBoк .цЛя утaстi y ueмпiонaтi УкpaТни

Попереднi зaявки нa )п{aсTь кo}dal{Д y uемпiонaтi УкpaiЪи нaдсилa}oТься
Ее пiзнiпrе, нix< зa 7 днiв .цo lтoЧaTкy ЗМaГaнь нa еЛrкTpО}|y aДpесy:
budоkaratе@ukrpоst. цa.

{ля y.laстi y змaгaнняx .цo Мal{Дaтнoi комiсiТ в День гrриiЪдy Пo.цaloTься:
iменнi ЗaяBки, завipенi ГlrчaTкoIo Ta пiдписом кеpiвництвa сTрyкTypЕиХ
пiдpoздiлiв AвтономнoТ Peспyблiки Кpим, oблaстeй, мм. Кисвa i СевaстопoJUI'
лiкaрем Ta lrЧaТкоlо лiкapсько-фiзкyЛЬTyp}roГo ДисПaнсеpy, коnilо свiдоцтвa
Пpo нaрoДll(енllЯl сTрaХoBий полiс дiiасниtа нa теpмirr rrроBе.цеHHя ЗNлaгaнЬ.

flо ЗМaГaЕЬ .цoщ/скaloTЬся кoпdaн.ци Ta r{aсники, якi пiдтвеpдили
B yсTaI{oBлений теpмiн сBoIo }п{aсTЬ.

ПpотокоЛLt З резyЛЬTaTaМи зl\,IaГaнЬ' opигiнaли ЗaЯBoK, звiт голоBHoго сyД.цi
rroДtlloTЬся дo Мiнмоло.цЬсПopTy ПpoTяГoМ 5 днiв пiсля зaкiнченtlя зh{aгaнЬ Зa
a.цресoЮ: МiнiстеpсTBo молоДi Тa сПopTy УкpaТви (вiддiл сnopТиBl{о.технiчних
Ta npикJra'ц}rиХ виДiв споpтy), 01601, м. КиiЪ, вyл. Есплaнaдътa,42.

oпеpaтивнa iнфоpмaцiя пpо кiлькiсть yvaсникiв, pегiонiв Ta npизoвi мiсця
ПoДarTься Дo МiнмолоДЬсПoрTy пiсля зaкiнчення зМaгaнЬ ("е
пiзнirце 08.00 нaсryПнoго дня) нa rлекТpоннi aДрrси: 096202ЗЗ51_@u'kr.nеt,
lavеr@sport.gov.ua.

I_{ей реглaI\IеI]T с офiцiйниМ BикЛикoI\{ Ha зМaГaHI{я.

Нaчaльник вiддiлy сТTopTиBt{о-технiчних
Тa ПpикЛaДHиХ виДiв сПopТy .цrnapTaN{rнTy

фiзиннoi КyЛЬTypи тa неолiмпiйськиx виДiв сПoрTy o. кAPAСЬ

ння гpo]иa,цськоТ оpгaнiзaцii

\деpaцiя''Кiокyrшинкaйкaн Кapaте''

BoЛИнЕЦЬ

2О|9 p.

Д'.

ПoГoшкЕHo:


