
     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про всеукраїнський чемпіонат - Першість України            

з кіокусін у розділі «Ката» серед дітей,                                      

юнаків та дівчат, юніорів та юніорок, чоловіків та жінок .  
 

 

 

 

 

м. Миколаїв, 2019 

ПОГОДЖЕНО 

В.о. начальника   

управління молоді та  

спорту Миколаївської 

обласної державної 

адміністрації 

 

 

 

_________  В. ГІНКУЛ 

 

«10»  травня  2019 року 

ПОГОДЖЕНО 

Президент  

Всеукраїнської спортивної 

федерації - Громадської 

організації  «Федерація 

Кіокусін кай України»  

 

 

 

_________  Д. НІКОЛАЄВ 

 

 «10» травня 2019 року 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Віце-президент  

ГО «ФКУ», директор 

Філії громадської 

організації  «Федерація 

Кіокусін кай України» у 

Миколаївській області 

 

 

_________  С. СТУЖУК 

 

 «10» травня 2019 року 

 
Директор 

Громадської організації  

«Дитяча Ліга Кіокусін 

України»  

 

 

________ А. НІКОЛАЄВА 

 

 «10» травня 2019 року 
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1. Мета та завдання. 

1.1. Пропаганда здорового образу життя серед підростаючого та молодого 

покоління; 

1.2. Подальший розвиток виду спорту кіокусін і популяризація в Україні;  

1.3. Підвищення рівня майстерності спортсменів;  

1.4. Відбір сильніших спортсменів до складу збірної команди України для участі 

у міжнародних чемпіонатах, чемпіонатах Європи та світу. 

 2. Термін та місце проведення. 

2.1. Всеукраїнський чемпіонат - Першість України з кіокусін в розділі «Ката» 

проводиться з 14.07.2019 по 15.07.2019 на оздоровчій базі відпочинку імені 

М.В.Башкірова (Миколаївська область, Березнегуватський район, с. Біла 

Криниця).   

3. Керівництво проведення змагань та суддівство. 

5.1. Загальне керівництво здійснюється Управлінням молоді та спорту 

Миколаївської облдержадміністрації та Філією громадської організації  

«Федерація Кіокусін кай України» у Миколаївській області (далі - Філія).  

5.2. Безпосередня організація та проведення змагань покладається на директора 

Філії Стужука С.В. та суддівську колегію затвердженою Громадською 

організацією  «Федерація Кіокусін кай України». 

5.3. Головний суддя змагань - суддя міжнародної категорії Д. НІКОЛАЄВ. 

5.4.                     Суддівство здійснюється згідно вимог і правил затверджених 

Міжнародною спортивною федерацією  «Kyokushin  World  

Federation» / «Всесвітня Федерація Кіокусін» (далі - KWF), 

Громадською організацією «Федерація Кіокусін кай України» 

та цим Положенням. 

4. Програма чемпіонату. 

 
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПОРТИВНА ФЕДЕРАЦІЯ   -   ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  «ФЕДЕРАЦІЯ  КІОКУСІН  КАЙ  УКРАЇНИ» 
телефон 067 79 21 275, e-mail: kwf.kyokushin.ua@gmail.com,  офіційний веб-сайт: www.kwfkyokushin.org.ua 

14.07.2019 Середа 

12:30-16:00  реєстрація  команд учасників, мандатна комісія 

16:00-18:00 чемпіонат серед спортсменів стилів кваліфікація 0-9 кю 

20:00-20:30 Нагородження чемпіонів та призерів чемпіонату  

15.07.2019  Четвер 

12:30-16:00  реєстрація  команд учасників 

16:00-18:00 Чемпіонат серед спортсменів стилів кваліфікація 8 кю та вище 

20:00-20:30 Нагородження чемпіонів та призерів чемпіонату  

mailto:kwf.kyokushin.ua@gmail.com
http://www.kwfkyokushin.org.ua/
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5. Учасники змагань. 

2.1. У  беруть участь команди областей Громадської організації  «Федерація 

Кіокусін кай України» та інші спортивні федерації «Kyokushin». 

2.2. Склад команди: кількість спортсменів у кожній категорії не обмежена,                  

2 судді, 1 представник. 

2.3. Представники команд надають до мандатної комісії:  

- заявочний лист на участь за встановленою формою та відповідними 

підписами та печатками (додається);  

- паспорт або свідоцтво про народження (для неповнолітніх);  

- медичний допуск;  

- страховий поліс;  

- KWF Паспорт та членську картку; 

- кваліфікаційну книжку спортсмена. 

 якщо на мандатній комісії не буде пред’явлено вказаний перелік документів 

спортсмени не будуть допущені до участі у змаганнях.  

5.3. Учасники змагань повинні мати: чисту форму (догі) з символікою кіокусін, 

поясом відповідного ступеню. 

5.4. Організатори не несуть відповідальність за нещасні випадки та тілесні 

ушкодження отримані під час проведення літньої школи. 

6. Правила змагань. 

6.1. Змагання проводяться по правилам KWF в розділі «Ката». 

6.2. Правила змагань в розділі «Ката» для дітей, юнаків та дівчат, юніорів та 

юніорок, чоловіків та жінок. 

 
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПОРТИВНА ФЕДЕРАЦІЯ   -   ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  «ФЕДЕРАЦІЯ  КІОКУСІН  КАЙ  УКРАЇНИ» 
телефон 067 79 21 275, e-mail: kwf.kyokushin.ua@gmail.com,  офіційний веб-сайт: www.kwfkyokushin.org.ua 

Вікові категорії Виконання ката 

 
Стильова кваліфікація 0-9 кю  Стильова кваліфікація 8 кю та більше 

1 коло 2 коло 1 коло 2 коло 

Хлопці/Дівчата 

6-7 років 

8-9 років 

10-11 років 

Тайкіоку-сано-ічі Тайкіоку-сано-сан Пінан-сано-ічі Пінан-сано-ні 

Юнаки/Дівчата 

12-13 років 

14-15 років 

Тайкіоку-сано-ічі Тайкіоку-сано-сан Пінан-сано-ні Гекусай-сьо 

Юніори/Юніорки 

16-17 років 
Тайкіоку-сано-сан Пінан-сано-ічі Пінан-сано-ні Гекусай-сьо 

Чоловіки/ Жінки 

з 18 років 
Тайкіоку-сано-сан Пінан-сано-ічі Пінан-сано-ні Гекусай-сьо 

mailto:kwf.kyokushin.ua@gmail.com
http://www.kwfkyokushin.org.ua/
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7. Фінансові витрати. 

7.1. Витрати пов’язані з проїздом, розміщенням та харчуванням спортсменів - за 

рахунок відряджуючих організацій;  

7.2. Витрати пов’язані з нагородженням (придбання кубків, медалей, грамот) 

переможців  і призерів здійснюється за рахунок організаторів змагань.   

8. Нагородження. 

8.1. Переможці та призери нагороджуються грамотами, медалями, кубками. 

 9. Заявки на участь. 

9.1. Заявки на участь команд у літній школі надсилати до 20.06.2018 

Електрона адреса e-mail: kwf.kyokushin.ua@gmail.com 

Контактний тел. 067 79 21 275.           

 ЦЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ЗАПРОШЕННЯМ  НА ЗМАГАННЯ !!! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПОРТИВНА ФЕДЕРАЦІЯ   -   ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  «ФЕДЕРАЦІЯ  КІОКУСІН  КАЙ  УКРАЇНИ» 
телефон 067 79 21 275, e-mail: kwf.kyokushin.ua@gmail.com,  офіційний веб-сайт: www.kwfkyokushin.org.ua 
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