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ГО «НАЦІОНАЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ КІОКУШИНКАЙ КАРАТЕ УКРАЇНИ» 

ГО «Вінницька обласна федерація кіокушинкай карате» 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення 32-ї літньої школи та дан-тесту – «ВІННИЦЯ-2019» 

 

I. Мета і завдання 

 

Школа (НТЗ) проводиться з метою:   
 підвищення технічної майстерності спортсменів та інструкторів; 
 уніфікації базової техніки і «ката» за затвердженими стандартами WKO Shin-Kyokushinkai; 

 зміцнення дружніх стосунків між тренерами та спортсменами різних регіонів України та інших країн; 
 атестаційного тестування на кваліфікаційні учнівські ступені (кю) та ступені майстрів (дан). 
 

II. Термін та місце проведення школи 

 
Школа проводиться у м. Вінниці з 08-го до 11-го серпня 2019 р. в у ігровому спортивному залі 
Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 (ЗОШ № 21). Реєстрація 08-го серпня з 10:30 до 11:30  
у приміщенні ЗОШ № 21 за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, буд. 16. 
 

III. Керівництво проведенням школи 

 
Загальне керівництво школою проводиться ГО «Національна федерація кіокушинкай карате України» 

(НФККУ) та ГО «Вінницька обласна федерація кіокушинкай карате» (ВОФКК). Безпосереднє керівництво 
покладається на голову Атестаційної Комісії НФККУ шихана О.В. Гончаренка, 5-й дан (м. Вінниця) та 
керівників філій WKO в Україні, які братимуть участь у керівництві проведенням школи (навчально-

тренувального збору – НТЗ). 
Організатори школи не несуть відповідальність за нещасні випадки (тілесні пошкодження), що можуть 
випадково статись (бути отримані) під час практичних занять та атестаційних тестів. 
 

IV. Програма тренувань 

 

Дні 
місяця 

Дні 
тижня 

Розклад 
тренувань 

Послідовність занять Примітка 

08 

серпня 
четвер 

12:00 – 14:30 1-ше заняття у с/з (загальне);  

17:30 – 19:30 2-ге заняття у с/з (загальне);  

09 

серпня 
п’ятниця 

08:00 – 09:30 1-ше заняття  у с/з (загальне); 
бігове взуття, догі та 
форма для тренування 

на вулиці 
09:45 – 11:15 2-ге заняття у с/з (загальне);  

14:00 – 15:15 3-тє заняття у с/з для 10-5 кю;  

15:30 – 16:45 4-те заняття у с/з для 10-5 кю; протектори для куміте 

17:00 – 18:30 3-тє заняття у с/з для 4 кю та вищих;  

18:45 – 20:15 4-те заняття у с/з для 4 кю та вищих; протектори для куміте 

10 

серпня 
субота 

08:00 – 09:30 
1-ше заняття на спортмайданчику, 
крос по м. Вінниця; 

бігове взуття, догі та 
форма для тренування 

на вулиці 
10:00 – 12:00 2-ге заняття у с/з (загальне);  

16:30 – 18:00 3-тє заняття у с/з (загальне);  

18:15 – 20:00 4-те заняття у с/з (загальне); протектори для куміте 

11 

серпня 
неділя 

09:00 – 12:00 атестаційний технічний тест у с/з;  

12:00 – 16:00 атестаційний тест серій куміте у с/з. протектори для куміте 
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Тренувальні заняття відбуватимуться як у загальній групі, так і в окремих групах, на які учасники будуть 
розподілені у відповідності до їх кваліфікаційних ступенів. Програма школи охоплюватиме наступні 
розділи (шин)кіокушинкай карате: Рейгі – Кіхон – Ідо-гейко – Ренраку – Ката – Уке-кайоши – Куміте. 
Учасники будуть мати змогу також ознайомитись з деякими аспектами розділів: Тамешиварі – Гошин-

джитсу – Кокюхо (Фукусікі, Гяку-Фукусікі) – Медитації (Дзадзен, Рітсудзен) – Кобудо.  

Спеціальним розділом школи буде уніфікація ката WKO Shin-Kyokushinkai згідно до змін, що 
запроваджені на підставі рішень Технічного комітету WKO та DVD-2015 з демонстрацією ката та Бункай 
(трактування практичного змісту ката). 
 

11 серпня будуть проведені атестаційні тести на кваліфікаційні ступені до 3-го дану (включно). 
Зауважте, до дан-тестів будуть допущені лише ті спортсмени, які пройшли всі тренування за 
програмою НТЗ. 
 

V. Учасники 

 

Програма школи розрахована на рівень студентів, що мають ступінь не нижче 6-го кю, але усі студенти, 
що мають нижчий ступінь також можуть взяти участь у школі. Вік учасників – 12 років та старші. 
Учасники повинні мати два «догі» з каліграфічною емблемою «канджі» («кіокушинкай» або «шин-

кіокушинкай») на куртках, протектори для участі у тренуваннях з «куміте», бігове взуття та одяг для 
тренування на спортмайданчику, що вдягається під догі. 
 

СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ: 
 

1. До участі  у школі та атестаційних тестах будуть допущені інструктори та студенти тільки тих 
спортивних організацій, які співпрацюють з НФККУ за угодами та сплатили річні членські внески у 
повному обсязі. 
2.  Команди спортивних організацій надають заявочні форми на участь в НТЗ за встановленим зразком, 
що має бути затверджена керівником спортивної організації та спортивно-лікарською установою, та  
заявочну форму про дозвіл на використання персональних даних учасників.  
3. Кожен учасник обов’язково при реєстрації повинен надати особистий поліс добровільного 
страхування, який покриває травми та нещасні випадки під час занять спортом, будо-паспорт УФКК 

(НФККУ) з ліцензійною маркою на 2019 рік, крім того кожен учасник, починаючи з 2-го кю – будо-

паспорт ЕКО. 
4. Для участі в атестаційних кю-тестах учасники повинні мати письмові дозволи керівників відповідних 
спортивних організацій та керівників філій WKO в Україні. Всі претенденти на участь у дан-тесті повинні 
при реєстрації надати копії відповідних документів та ЗАЯВУ-АНКЕТУ на учать у дан-тесті, що повинна 
бути підписана керівником відповідної спортивної організації та керівником філії WKO в Україні. 
Для іноземних учасників для участі у дан-тесті необхідно надати письмовий дозвіл представника країни 
у WKO. 
 

VI. Фінансові витрати  
 

Витрати, що пов’язані з відрядженням учасників (проїзд у двох напрямках, харчування під час школи 
(НТЗ), добові в дорозі, харчування підчас НТЗ, розташування, збереження заробітної плати, благодійні 
безповоротні внески за участь у школі та атестаційному тесті), сплачуються за рахунок організацій, що 
відряджають учасників. 
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Приблизна вартість розташування однієї особи у готелях м. Вінниці 

№ 
Назва готелю (гуртожитку), 
адреса, контактний телефон 

Категорія номеру, кількість місць 
Вартість 1 місця 

за 1 добу, грн. 

1. 

Готель «Дубовий Гай» 

смт. Стрижавка, Вінницький р-н 

(15-й км траси Вінниця-Житомир) 
тел.: +38 (0432) 58-19-41 

Двокімнатний двомісний 
«Напівлюкс» 

200,0 

Двомісний номер 150,0 

Трьохмісний номер 240,0 

2. 

Готель «Версаль» 

Адреса: м. Вінниця,  
вул. Тиврівське шосе, 2 

тел.:  +38 (0432) 273-713 

Номер в котеджі від 550,0 

Одномісний «Люкс» від 490,0 

Одномісний номер від 300,0  
Двомісний номер від 490,0 

Хостел (економ) від 100,0 

3. 

Готель «Поділля» 

Адреса: м. Вінниця, вул. Пушкіна, 4 

тел.: +38 (0432) 59-22-32 

У вартість розташування включений 
сніданок. 

«Люкс» двокімнатний одномісний 550,0 

Однокімнатний одномісний 
покращений 

450,0 

Однокімнатний одномісний 300,0 

Однокімнатний двомісний 

I категорії 500,0 

4. 

Готель «Жовтневий» 

 
Адреса: м. Вінниця, вул. Пирогова, 2 

тел.: +38 (0432) 35-93-36  

«Люкс»  450,0 

«Напівлюкс»  400,0 

Двомісний 

з роздільними ліжками 
380,0 

Одномісний з великим ліжком 380,0 

Одномісний стандарт 290,0 

5. 

Готель «Вінниця» 

 
Адреса: м. Вінниця, Соборна, 69 

тел.: +38 (0432) 61-03-32 

У вартість номера включено: 
сніданок,  плата за користування 
холодильником, телефоном, кабельним 
телебаченням, Wi-Fi. 

«Люкс» TWN 

(два окремих ліжка) 390,0 

«Люкс» DBL 

(одне велике ліжко) 390,0 

«Напівлюкс» двомісний 540,0 

Стандарт двомісний DBL 420,0 

Стандарт двомісний TWN 195,0 

Стандарт одномісний DBL 420,0 

6. 

Готель «Ритм» 

 

Адреса: м. Вінниця,  
вул. Тарногородського, 45 

тел.: + 38(067) 430-58-08 

«Люкс», двомісний 
480,0 

(ціна за номер) 

«Напівлюкс», двомісний 
400,0 

(ціна за номер) 
«Стандарт», двомісний  

(TWN / DBL) 

300,0 

(ціна за номер) 

7. 
Готель «Добродій» 

Адреса: м. Вінниця, вул. Медвєдєва, 7А 

тел.: +38 (0432) 66-13-58  

«Напівлюкс», 1-3 місця 450,0 

«Стандарт», 1-3 місця 400,0-600,0 

«Економ», 1-2 місця 300,0 

8. 
Готель «Південний Буг» 

Адреса: м. Вінниця, пл. Жовтня, 1 

тел.: + 38(0432) 67-11-44 

«Стандарт» поліпшений, 

двохмісний 
300,0 

«Стандарт», трьохмісний 180,0 (за номер) 
«Стандарт», двомісний 160,0 (за номер) 

9. 

Готель «Енергетик» 

Адреса: м. Вінниця, пров. Ясний, 12 

тел.: +38(0432) 27-95-90 

Двомісний «Люкс» 120,0-270,0  

Двомісний стандарт 45,0-125,0 

Хостес трьохмісний 50,0 (за місце) 
Хостес чотирьохмісний 50,0 (за місце) 
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10. 

Готель «Профспілковий» 

Адреса: м. Вінниця, 
вул. Хмельницьке шосе, 2А 

тел.: +38(0432) 35-23-08  

«Люкс», двомісний від 460,0 

Одномісний від 270,0 

Двомісний від 312,0 

11. 

Хостел «Центральний» 
Адреса: м. Вінниця, 
вул. Соборна, 11 

тел.: +38(093) 501-55-88, 

+38(096) 501-55-88 

Двомісний від 195,0 

Трьохмісний від 183,0 

Чотирьохмісний від 160,0 

Хостел 6-10 місць від 148,0 

12. 

Хостел «Європейський» 
Адреса: м. Вінниця, 
вул. Соборна, 46А 

тел.: +38 (097) 207 86 60 

+38 (093) 304 54 01 

4 місця 
Пн.-Чт.-120,0 

Пт.-Вс.-139,0 

8 місць від 119,0 

13. 

Готель «Фенікс» 

Адреса: м. Вінниця, 
Об’їзне шосе, на території комплексу 

«Диканька» 

тел.: +38(063) 415-72-43 

Одномісний комфорт 530,0 (за номер) 
Стандарт TWN / DBL 700,0 (за номер) 

«Люкс» 1020,0 (за номер) 
Додаткове місце у номері «Люкс» 100,0 

14. 

База відпочинку «Батерфляй» 
Адреса: Літинський р-н, с. Садове 

20-й км Хмельницького шосе 

тел.: +38(067) 433-45-10 

Двомісний економ 400,0 (за номер) 
Двомісний стандарт 500,0 (за номер) 

Чотирьохмісний сімейний 700,0 (за номер) 
Трьохмісний «Люкс» 800,0 (за номер) 

15. 

Гуртожиток заводу «Маяк» 
Адреса: м. Вінниця, вул. В. Порика, 43 

наявність вільних місць буде відома 

05 серпня 

4-6 місць 120,0 

 

Розташування відбуватиметься за принципом черговості бронювання, у зв’язку з чим не баріться               з 
наданням заявок щодо бронювання місць у певному готелі (гуртожитку). 
 

Інформація щодо зняття квартир у Вінниці подобово. 
http://sutki.ua/apartments/vinnytsia  

http://vinnitsa.vlasne.ua  

http://vinnytsya.arenda24.com/?r=2-5  

 

VII. Заявки 
Попередні заявки щодо участі та бронювання місць у готелях (гуртожитках) повинні бути отримані 
Оргкомітетом не пізніше 05-го серпня 2019 р. за електронною адресою НФККУ: wko.ukraine@gmail.com  

Тільки у випадку відсутності ел. зв’язку – звичайною поштою, факсом або за телефоном, що вказані 
нижче: 
 

Президенту НФККУ 

Гончаренку О.В. 
вул. Київська, буд. 2, кв. 43 

м. Вінниця 21009 

 Тел. моб. НФККУ:   + 380 93 379-17-57 

Тел. моб. НФККУ:   + 380 67 964-90-12 

Факс:                         + 380  432 67-15-23 

 

 

З будь-яких питань також додатково можна зв’язатись: 
з президентом НФККУ шиханом Олександром Гончаренком за моб. тел.: +380 50 382-21-32. 

 

 

 

 

 

 

 

http://sutki.ua/apartments/vinnytsia
http://vinnitsa.vlasne.ua/
http://vinnytsya.arenda24.com/?r=2-5
mailto:wko.ukraine@gmail.com
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Поіменні заявочні листи на участь у школі, які обов’язково повинні бути затверджені спортивно-

лікарськими установами, будо-паспорти УФКК (НФККУ) з лікарськими візами та печатками спортивно-

лікарських установ про задовільний стан здоров’я та допуск на участь у змаганнях (НТЗ), оригінали 

СТРАХОВОК, анкети та інші документи щодо участі у школі та тестах надаються до мандатної комісії 
під час реєстрації. 

 

Це Положення є офіційним викликом на участь у школі. 
 

 

Вітаємо на 32-й міжнародній літній школі «Вінниця’2019»!!! 
 


