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Дати проведення: 22 - 23 березня 2019 року
Організатори:

KWF Ukraine:
Громадська організація
«Федерація Кіокусін кай України»

IFK Ukraine:
Громадська організація
«Національна Федерація Кьокусінкай Карате України»

KI Ukraine:
Громадська організація
«Всеукраїнська федерація Кіокушин-кан карате-до»
Умови допуску до чемпіонату:
До участі в змаганнях допускаються представники усіх зацікавлених федерацій
Kyokushin, які є в України, у віці від 12 до 17 років зі стильовою кваліфікацією
не нижче 8 кю: для організацій членів KWU (IFK, KI, KWF) без
обмеження у кожній категорії; для всіх інших організацій в кількості 2 особи
від організації у кожній категорії.
Переможці та призери цього чемпіонату (1-3 місце) включаються до складу
збірної команди України для участі у Першості Європи серед юнаків та
юніорів "2nd Youth KWU Kyokushin European Championship in weight
categories" який відбудеться 7-9.05.2019
(Німеччина)
17-19.05.2019
у м. Берлін
(Німеччина)
17-19.05.2019 у м.Берлін
17-19.05.2019
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Розклад заходів:
Дата
Час
22 березня Весь день

Захід
Приїзд команд

22 березня Весь день

Приїзд команд

17:00- 21:00 Мандатна комісія /за розкладом/
19:00- 21:00 Суддівський семінар
21:00- 22:00 Загальні збори

23 березня 10:00- 10:30 Урочисте відкриття
10:30- 16:00 Попередні поєдинки
16:00- 18:00 Фінальні поєдинки
18:00- 19:00 Церемонія нагородження
20:00
Сайонара
24 березня Виїзд з готелю до 12:00
Фінансові умови
Стартовий внесок з учасників становить 350 грн.
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Заявки на участь:

:
Заявки на участь приймаються виключно від:
:
1) від організацій членів KWU: заявки затверджені національним
представником KWF, національним представником IFK, керівниками філій
KI (Branch Chief);
2) від усіх зацікавлених федерацій Kyokushin: заявки затверджені керівником
всеукраїнської спортивної федерації яка є офіційним представником
відповідної міжнародної організації.

Термін подачі попередніх заявок (додаток № 1): до 07 березня 2019 року
Разом з попередньою заявкою повинні бути надані наступні документи:
1) додаток №1 - заявка на участь у чемпіонаті
2) додаток №2 - інформація про суддів
3) додаток №3 - письмовий дозвіл на участь від обох батьків додаток
УВАГА!Без вказаних документів заявка не приймається
Термін подачі остаточних заявок - до 14 березня 2019 року
УВАГА! Без подачі попередньої заявки - остаточна не буде прийматися.
Заявки приймаються тільки встановленої форми (додаток № 1). Заявка повинна
бути підписана керівниками федерацій, чиї спортсмени представлені в заявці.
Заявки приймаються за адресою:
e-mail: kwu.ukraine@gmail.com
Контактний телефон:
+3 8 067 79 21 275
Оригінал заявки разом з усіма необхідними документами надаються
представником команди до мандатної комісії.
Загальні правила:
Змагання проводяться за правилами KWU, які розміщені на офіційному сайті http://www.kwunion.com/documents/
Судді:
Офіційний список суддів буде затверджений після суддівського семінару
22.03.2019, кожна організація яка подає заявку обов’язково забезпечує прибуття
на семінар та обслуговування чемпіонату не менш 2 суддів (із основною
заявкою подається додаток №2 - інформацією про суддів), якщо організація не
забезпечує прибуття суддів на чемпіонат, то команда не допускається до
участі у чемпіонаті.
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Нагороди:
Умови підбиття підсумків
Спортивні змагання з куміте проводяться за системою з вибуванням після
поразки. У кожній ваговій категорії розігрується 1, 2, 3 місця.
Нагородження переможців і призерів
Переможці та призери змагань (1-3 місце) нагороджуються медалями та
дипломами, а також кубками відповідних ступенів.
Місце проведення:
Місцезнаходження: місто Київ
https://goo.gl/maps/ZYZxyWgyniu
Адреса:
м.Київ, вул. Фізкультури, буд.1, корпус 5,
Національного університету фізичного виховання і спорту України.
Веб. сайт:
https://uni-sport.edu.ua/
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Вагові категорії та склад команд:
Склад команд:
- офіційний тренер команди;
- учасники – згідно вищевказаного вказаного ліміту у кожній ваговій категорії;
- офіційний лікар команди.
№
1
2
3
4
5
6

Вікова категорія
Молодші юнаки (12-13 повних років, куміте)
Молодші дівчата (12-13 повних років, куміте)
Юнаки (14-15 повних років, куміте)
Дівчата (14-15 повних років, куміте)
Юнаки (16-17 повних років, куміте)
Дівчата (16-17 повних років, куміте)

Вагова категорія
35,40,45,50,55,55+
40,45,50,50+
45,50,55,60,65,65+
45,50,55,60,60+
55,60,65,70,75,75+
50,55,60,65,65+

Вік спортсмена визначається станом на 17 травня 2019 (в зв’язку з тим, що
чемпіонат України є відбірковим на Першість Європі, а вказана дата є
днем проходження спортсменами мандатної комісії Першості Європи).
Вимоги до спортсменів змагань
До мандатної комісії керівник команди надає оригінал заявки, а кожний
спортсмен повинен мати такі документи:
- паспорт або свідоцтво про народження (для неповнолітніх учасників);
- допуск спортивного лікаря до участі у змаганнях;
- письмовий дозвіл на участь від обох батьків додаток № 3;
- договір страхування від нещасного випадку (оригінал).
Захист:
Кожний спортсмен, допущений до змагань повинен мати:
- біле доги і пояс, відповідний кваліфікації спортсмена;
- індивідуальну раковину на пах для юнаків і юніорів обов'язково, для дівчат
та юніорок за бажанням;
- протектори на гомілку і підйом стопи - обов'язково для учасників обох
статей;
- наколінники, налокітники - за бажанням;
- накладки на руки - обов'язково для учасників обох статей;
- шолом - обов'язково для учасників обох статей;
- нагрудник встановленого зразка - для дівчат та юніорок обов'язково;
- капа (протектор ротової порожнини), колір білий - за бажанням.
Якщо на зубах встановлені брекети - капа обов'язково.
УВАГА! Всі засоби захисту є строго індивідуальними!
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Регламент поєдинків:
Вікова група «юнаки / дівчата» (12-13 років)
Молодші юнаки (12-13 років)
Відбіркові поєдинки: 2 хвилини + 1 хвилина
Півфінальні та фінальні поєдинки: 2 хвилини + 1 хвилина + зважування
(різниця у вазі 2,5 і більше кг) + 1 хвилина
Молодші дівчата (12-13 років)
Відбіркові поєдинки: 2 хвилини + 1 хвилина
Півфінальні та фінальні поєдинки: 2 хвилини + 1 хвилина + зважування
(різниця у вазі 2,5 і більше кг) + 1 хвилина.
Вікова група «юнаки / дівчата» (14-15 років)
Юнаки (14-15 років)
Відбіркові поєдинки: 2 хвилини + 2 хвилини
Півфінальні та фінальні поєдинки: 2 хвилини + 2 хвилини + зважування
(різниця у вазі 2,5 і більше кг) + 1 хвилина.
Дівчата (14-15 років)
Відбіркові поєдинки: 2 хвилини + 2 хвилини
Півфінальні та фінальні поєдинки: 2 хвилини + 2 хвилини + зважування
(різниця у вазі 2,5 і більше кг) + 1 хвилина.
Вікова група «юніори / юніорки» (16-17 років)
Юніори (16-17 років)
Відбіркові поєдинки: 2 хвилини + 2 хвилини
Півфінальні та фінальні поєдинки: 2 хвилини + 2 хвилини + зважування
(різниця у вазі 2,5 і більше кг) + 2 хвилини.
Юніорки (16-17 років)
Відбіркові поєдинки: 2 хвилини + 2 хвилини
Півфінальні та фінальні поєдинки: 2 хвилини + 2 хвилини + зважування
(різниця у вазі 2,5 і більше кг) + 2 хвилини.
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Проживання:
"Hostel Adagio"
м. Київ, вул. Червоноткацька, 44-Б,
Контактний телефон: 095 030 05 05; 096 030 05 05; 063 030 05 05
"X Hostel"
м. Київ, вул. Глибочинська, 28
Контактний телефон 067 510-15-04
"Hostel-Home"
м. Київ, провул. Музейний , 2а
Контактний телефон 067 510 15 04
"Pallet Hostel"
м. Київ, вул. В.Чорновола, 10
Контактний телефон 067 510 15 04
І.Hotel "Лук'янівський"
м. Київ, вул. Нагірна, 25
Контактний телефон 068 639 01 01,073 639 01 01
http://ihotel.life/hostel-hotel-kiev/ru/
"Гуртожитки студентського містечка НУФВСУ"
Гуртожиток №1: м. Київ, пров. Кустанайський, 7
Гуртожиток №5: м. Київ, вул. Кустанайська, 9
В наявності:
- 20 місць вартістю 177 грн за добу з однієї особи
- 50 місць вартістю 250 грн за добу з однієї особи
Контактний телефон 044 28 75 452
"Мережа готелів Вишеград"
Двомісний номер 350 грн. за добу з однієї особи
Контактний телефон 067 89 61 027

http://www.vyshegrad.kiev.ua/

