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ПОЛОЖЕННЯ
про проведення заходу
«ВСЕУКРАЇНСЬКА ЛІТНЯ ШКОЛА - КІОКУСІН 2018

м. Миколаїв, 2019

1. Мета та завдання.
1.1. Пропаганда здорового образу життя;
1.2. Подальший розвиток виду спорту кіокусін і популяризація в Україні;
1.3. Підвищення рівня майстерності спортсменів, тренерів-викладачів та суддів;
1.4. Стандартизація техніки кіокусін згідно вимог Міжнародної спортивної
федерації «Kyokushin World Federation»/ «Всесвітня Федерація Кіокусін»
(далі - KWF).
1.5. Звіт керівників про проведену роботу у 2018-2019 роках.
1.6. Затвердження плану заходів Громадської організації «Федерація Кіокусін
кай України» на 2019-2020 роки.
2. Термін та місце проведення.
2.1. «Всеукраїнська літня школа - Кіокусін 2019» (далі - школа) проводиться з
11.07.2019 по 17.07.2019 на оздоровчій базі відпочинку імені М.В.Башкірова
(Миколаївська область, Березнегуватський район, с. Біла Криниця).
3. Керівництво проведення школи.
3.1. Загальне керівництво здійснюється Громадською організацією «Федерація
Кіокусін кай України» (далі - Федерація), Громадською організацією
«Дитяча Ліга Кіокусін України» та Філією громадської організації
«Федерація Кіокусін кай України» у Миколаївській області.
3.2. Безпосередня організація та проведення школи покладається на
Атестаційний комітет Федерації, Тренерський комітет Федерації та
Суддівський комітет Федерації.
3.3. На тренерів - викладачів та інструкторів покладається відповідальність за
спортсменів згідно переліку команди вказаному у заявці на участь в школі.
4. Програма школи.
11.07.2019
12:30-16:00
17:00-18:00
12-15.07.2019
14-15.07.2019
16.07.2019
17.07.2019
11:00

Четвер - заїзд команд учасників.
розселення, реєстрація команд учасників, мандатна комісія
загальне шикування, розподіл по учбово-тренувальним групам
Тренування учасників згідно затвердженої програми
Першість України з кіокусін у розділі «Ката»
Вівторок - Атестаційний іспит на Кю/Дан ступені
Середа
від’їзд команд учасників
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5. Учасники школи.
5.1. У школі беруть участь команди областей Громадської організації
«Федерація Кіокусін кай України» та інші спортивні федерації «Kyokushin».
5.2. 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);
- заяви від батьків
щодо дозволу на участь у літній школі (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 школі.
5.3.
-

Учасники літньої школи повинні мати:
чисту форму (догі) з символікою кіокусін, поясом відповідного ступеню;
захисні засоби (шолом, пахова раковина, накладки на голінь, перчатки);
лапи та інші засоби для відпрацювання ударної техніки;
спортивний костюм, кросівки - кеди,
головні убори (кепки, панамки).

5.4. Організатори не несуть відповідальність за нещасні випадки та тілесні
ушкодження отримані під час проведення літньої школи.
6.Фінансові витрати.
6.1. Витрати пов’язані з проїздом, розміщенням та харчуванням спортсменів за рахунок відряджуючих організацій.
6.2. Фінансові умови пов’язанні з участю у літній школі та атестації
визначаються згідно Положення про сплату членами Федерації членських
внесків.
7.Заявки на участь.
7.1. Заявки на участь команд у літній школі надсилати до 10.06.2019
Електрона адреса e-mail: kwf.kyokushin.ua@gmail.com
Контактний тел. 067 79 21 275.
ЦЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ЗАПРОШЕННЯМ ДО ЛІТНЬОЇ ШКОЛИ !!!

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

3

