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 Мета і завдання 

Змагання проводиться з метою: 

 підвищення рівня здоров’я, фізичного та духовного розвитку населення; 

 розвитку і популяризації  Кіокушин карате в Україні та Європі;  

 підвищення рівня майстерності спортсменів; 

 вдосконалення практичного досвіду суддями; 

 налагодження дружніх стосунків серед спортсменів різних федерацій та регіонів України, Європи та 

Світу. 

 

 Термін та місце проведення 

1. Відкритий Чемпіонат Європи відбудеться 15 - 18 травня 2020 року. 

2. Місце  проведення: м. Полтава, вул. Пушкіна 83, корп.2  Спортивний комплекс ГУ НП в Полтавській обл.  

3.   День приїзду – 15 травня 2020 року; 

       день від’їзду – 18 травня 2020 року. 

 Керівництво проведенням змагань та суддівство 

      1. Загальне керівництво організацією та проведенням змагань покладається на Полтавську обласну 

федерацію кіокушин карате та ГО «Всеукраїнське об’єднання «КІОКУШИН БУДО КАРАТЕ»»   

      2. Безпосереднє проведення змагань покладається на ГО «Всеукраїнське об’єднання "КІОКУШИН 

БУДО КАРАТЕ" , та Головну суддівську колегію. 

      3. Головний суддя змагань – Сенсей Костенко Олександр Олександрович (3 дан) 

Верховний судья - Всеволодов Сергій Сергійович (7 дан) 

      4. Організатори змагань не несуть відповідальність за нещасні випадки та тілесні ушкодження під час 

змагань. 

 Програма змагань 

15 травня (п’ятниця):  

11:00 – 18:00 Реєстрація команд та учасників змагань (усі вікові категорії)  
Програма на 16-17 травня 2020 року буде оголошена після 15 квітня 2020 року. 

18:00 – 20:00 суддівський семінар, складання суддівських бригад; нарада з представниками  команд; 

обслуговуючим персоналом; 

21:00 Сайонара для представників команд та тренерів(для суддів – безкоштовно). Усі інщі – 

600грн/особа) 

 

 16 травня (субота): 

Змагання у розділах куміте та ката.   

 

17 травня (неділя): 

Змагання у розділах куміте та ката. 

 

 

18 травня(понеділок):  від’їзд учасників. 
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                                                          Учасники  змагань 
 

       1. У відкритих змаганнях беруть участь спортсмени, члени збірних команд з Кіокушин карате будь-яких 

спортивних організацій (федерацій, асоціацій, клубів тощо) в любій кількості, однак організатор залишає за 

собою право відмови прийняття заявки на участь без повідомлення причин.  

 

 

Учасники повинні надати до мандатної комісії такі документи: 

 заявочний лист на участь за встановленою формою з медичним допуском;  

 свідоцтво про народження або паспорт;  

 заяву за підписом батьків щодо дозволу на участь у змаганнях/для дорослих особиста заява – 

згода на участь;  

 реєстрація інструктажу з техніки безпеки життєдіяльності учасників змагань; 

 страховий поліс. 

       Кожна команда проходить мандатну комісію з обов’язковою присутністю всіх її спортсменів і 

тренера-представника. 
                                                   

 
 

      2. Учасники змагаються у білому До Гі та особистих захисних протекторах (у розділі «куміте») згідно з 

чинними в Україні правилами змагань з Кіокушин карате WKB:   

       Особисті протектори діти, юнаки: шолом, протектори гомілок та підйому стопи, паховий протектор, протектори 

кістей рук.  

      Особисті протектори дівчата: шолом, протектори гомілок та підйому стопи, паховий протектор, протектори кістей 

рук, протектор грудей, що вдягається під футболку білого кольору, та не закриває сонячне сплетіння. 

      Особисті протектори чоловіки: паховий протектор. 

      Особисті протектори жінки: паховий протектор, протектори грудей, що вдягається під футболку білого кольору та 

не закриває сонячне сплетіння. 

      Особисті протектори ветерани: шолом (за бажанням), протектори гомілок та підйому стопи, паховий протектор, 

протектори кістей рук.  

Особи, які не мають особистого захисту до змагань не допускаються!! 
 

 

Правила змагань 

       1. Змагання проводяться з куміте згідно з Правилами Міжнародної Організації Кіокушин карате WKB  у 

відповідності до олімпійської системи.   
 

       2.  Склад команди:  будь яка кількість учасників у кожній ваговій категорії, 2 суддів, 1 представник – 

обов’язково. 
 

        3. Вагові категорії:  
Хлопці Дівчата 

Вік (років) Вага (кг) Вік (років) Вага (кг) 

8 – 9 років 
-25; -30; -35; +35 8 – 9 років -30; -35; +35 

10 – 11 років 
-30; -35; -40;  -45; +45 

10-11 років 
-35; -40; +40 

12 – 13 років 
-40; -45; -50; -55; +55 

12-13 років 
-40; -45; -50; +50 

14 – 15 років 
-50; -55; -60; -65; +65 

14-15 років 
-45; -50; -55; +55 

16 – 17 років 
-60; -65; -70; -75; +75 

16-17 років 
-55; -60; +60 
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+18 років 

Регламент проведення поєдинків: 
 

Чоловіки 
-65;-70; -75; -80; -85; -90; 

+90 

Час поєдинку в категоріях чоловіків та жінок: 

 Відбіркові двобої – 2хв +2хв + зважування  + 2 хв.  

Напівфінальні двобої – 3хв +2хв + зважування + 2 хв. 

Фінальні  двобої - 3хв +2хв + 2 хв + тамашивари + зважування + 2 хв. 

(різниця у вазі Жінки – 3 кг; абсолютна категорія – 5 кг 

Чоловіки – 3 кг; абсолютна категорія – 10 кг) 

 

Ветерани – 1,5хв +1,5хв + зважування + 1,5 хв. 

(різниця у вазі Жінки Ветерани  – 3 кг; абсолютна категорія – 5 кг 

Чоловіки Ветерани – 3 кг; абсолютна категорія – 10 кг) 

 

Жінки -55; -60; -65; +65 

Ветерани 

Чоловіки 

35 – 40 років: -80; +80 

40 років + : -80; +80 

 

Ветарани 

жінки 

+35 років: -65; +65  

 

 

Регламент проведення змагань у розділі ката: 

 
Вікова 

категорія, років 

Відбіркові змагання, 1 

коло 

Відбіркові змагання, 2 коло 

(8 спортсменів) 

Фінальні змагання, 3 коло (4 

спортсмена) 

Категория: хлопці, дівчата, юніори, юніорки, чоловіки, жінки  

8-9 Taikioku sono san  

 

Ката на вибір:  

Pinan sono san, Pinan sono yon  

 

Ката другого кола  на вибір, яке 

не демонструвалося 

10-11 Taikioku sono san  

 

12-13 Pinan Sono ni Ката на вибір:  

Pinan sono yon, Pinan sono go  

 

14-15 Pinan sono go  

 

Ката на вибір:  

Gekisai dai, Tsuki no kata  

 

16-17 Tsuki no kata  Ката на вибір:  

Gekisai sho, Saiha  

 

+18 Gekisai Sho Ката на вибір:  

Garyu, Seienchin, Seipai, Kanku, 

Sushiho 

 

 

       4. У разі визначення за попередніми заявками недостатньої кількості учасників для якісного проведення 

змагань у певних категоріях Оргкомітет може внести такі зміни до Положення про ці змагання: 

 об’єднати деякі межуючи вагові категорії;  

 проводити змагання у визначених вагових категоріях за круговим способом. 

                                              

 

Умови проведення змагань 

Регламент проведення поєдинків: 

 

        8-11  років 1,5 хв. + 1,5 хв. + зважування + 1,5 хв. 
(різниця у вазі – 3 кг) 
 
        12-17 років 2хв +2хв + зважування + 2 хв. 
 (різниця у вазі – 3 кг) 
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      1. Змагання проводяться згідно з чинними в Україні  правилами змагань з Кіокушин карате WKB.  

       2. Командний залік є загальним для учасників чоловічої і жіночої статі. Для визначення місць команд за 

особисто-командною першістю враховуватимуться результати всіх учасників. Командні очки 

нараховуються згідно з чинними в Україні правилами змагань з Кіокушин карате WKB. 

 

Нагородження 

       1. Спортсмени, які посіли 1-3 місця, нагороджуються кубками, дипломами і медалями  відповідних 

ступенів. 

       2. Команди, які посіли 1-3 місця, нагороджуються кубками відповідних ступенів. 

 

Умови прийому учасників. Фінансування 

       1. Нагородження учасників та оренда спортивних споруд і допоміжних приміщень, штабу змагань та 

оргтехніки, оренда татамі, оплата канцтоварів, медикаментів, лікарського та обслуговуючого персоналу, 

друкування афіш, програмок та іншої атрибутики до змагань, розміщення реклами, транспортні та інші 

видатки на організацію та проведення змагань здійснюються за рахунок Полтавської обласної Федерації 

Кіокушин карате, зацікавлених установ, організацій та спонсорів. 

 

       2. Витрати на відрядження учасників, тренерів-представників, суддів за рахунок коштів організацій, що 

відряджають. 

 

Порядок подання  попередніх та іменних заявок 
 

       1. Попередні заявки на участь у змаганнях подаються до 15.04.2020 року в Оргкомітет на 

адресу:   

тел. +380661287655 Костенко Олександр Олександрович 

E-mail: aleksgreendojo@gmail.com                                                                                                    

       2. До змагань допускаються команди (учасники), які підтвердили в установлений термін 

свою участь.  
                                                 

         
 

Підготовка спортивних споруд 
       У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 

“Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для 

проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів”: 

- підготовка спортивних споруд покладається на їх власників; 

- контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпечення безпеки під час 

проведення змагань здійснює робоча комісія, яка утворюється Полтавською обласною 

державною адміністрацією; 

- власник спортивної споруди не менш ніж за 4 години до початку змагань зобов’язаний 

подати до робочої комісії акт про готовність до проведення змагань. 

      Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стало причиною виникнення 

надзвичайних обставин під час проведення змагань, тягне за собою відповідальність в 

установленому порядку. 

 

   Це положення є офіційним запрошенням на змагання!!! 
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Додаток 1 

Іменна заявка 

на участь у Відкритому Ваговому Чемпіонаті Європи   

з Кіокушин карате WKB у розділі «Куміте» та «Ката» серед дітей, юнаків та 

дівчат, а також чоловіків, жінок та ветеранів 

 

збірної команди від ___________________________________________ 

Місце проведення: м. Полтава     Дата: 16 – 17 травня  2020 р. 

№ 

п/п 

Прізвище, 

ім’я,   

  по батькові 

 

Дата  

народжен

ня 

Повних 

років 
Вага 

Ступі

нь 
П.І.П. тренер 

Підпис 

лікаря та 

печатка 

ЛФД 

/мед. уст./ 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

 

Перелічені у списку особи пройшли належне тренування і до змагань підготовлені. 

 
 

 

Тренер-представник    ______________          _______________________ 
М.П.                 (підпис)                             (прізвище, ім’я та по батькові) 

 

 

До участі в змаганнях допущено    ________________________________ спортсменів. 
                                                                          (прописом) 

 

 

Лікар                   ______________           ________________________ 
                              (підпис)                             (прізвище, ім’я та по батькові) 

 

М.П. Спортивно-медичної установи  
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Додаток 2 

Для неповнолітніх 

Заява 

 

Я, ____________________________________________________________,  

(ПІП Батьків) 

Дозволяю приймати участь своїй дитині___________________________________ у Відкритому 

Ваговому Чемпіонаті Європи  з Кіокушин карате WKB у розділі «Куміте» та «Ката» серед 

дітей, юнаків та дівчат, а також чоловіків, жінок та ветеранів, що відбудеться  16 - 17 травня 

2020 року.  

У випадку травмування претензій до організаторів змагань та тренерському складу не 

маємо.  

 

                                                                                         _______________(підпис)                                                                     

 

                                                                                       «___» ______________ 2020 р. 

 

Для дорослих 

Заява 

 

Я, ____________________________________________________________,  

(ПІП Батьків) 

Прошу дозволу прийняти участь у Відкритому Ваговому Чемпіонаті Європи  з Кіокушин 

карате WKB у розділі «Куміте» та «Ката» серед дітей, юнаків та дівчат, а також чоловіків, 

жінок та ветеранів, що відбудеться  16 – 17 травня 2020 року.  

У випадку травмування претензій до організаторів змагань та тренерському складу не 

маю.  

 

                                                                                            _______________(підпис)                                                                     

 

                                                                                           «___» ______________ 2020 р. 
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Додаток 3 

Реєстрація інструктажу з техніки безпеки життєдіяльності 

учасників змагань 

                                                                          _ 

      (назва організації, в яку входить особа, що проходить інструктаж) 

                                   _ 

(ПІП керівника організації) 

№ 
п/п 

ПІП особи, що проходить 
інструктаж 

Дата 

проведення 
інструктажу  

Посада особи, 
що проходить 

інструктаж 

ПІП особи, що 
проводить інструктаж 

Підпис 

Особа, що 
пройшла 

інструктаж 

Особа, що 
проводила 
інструктаж 

1.    Спортсмен    

2.    Спортсмен    

3.    Спортсмен    

4.    Спортсмен    

5.    Спортсмен    

6.    Спортсмен    

7.    Спортсмен    

8.    Спортсмен    

9.    Спортсмен    

10.    Спортсмен    

11.    Спортсмен    

12.    Спортсмен    

13.    Спортсмен    

14.    Спортсмен    

15.    Спортсмен    

16.    Спортсмен    

17.    Спортсмен    

18.    Спортсмен    

19.    Спортсмен    

20.    Спортсмен    
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Додаткова інформація  
по проведенню Відкритого Вагового Чемпіонату Європи  з Кіокушин карате 

WKB у розділі «Куміте» та «Ката» серед дітей, юнаків та дівчат, а також 

чоловіків, жінок та ветеранів 

 15 - 18 травня 2020р. 

1. Подача заявок проводиться до 15.04.2020р. згідно додатку №1. 
Можливо буде вислана додаткова інформація що до онлайн реєстрації за допомогою 

сучасних програм обслуговування та проведення змагань. 

 

      2.  Жеребкування відбудеться за попередніми заявками 1.05.2019 р. 

 

      3. У разі невідповідності даних (вага, вік) учасник автоматично дискваліфікується або 

оплачує другий стартовий внесок і переноситься до відповідної категорії! 

      4.  На мандатну комісію кожному учаснику необхідно при собі мати: дозвіл батьків (для 

спортсменів до 18 років) або дозвіл на участь у змаганнях (для повнолітніх осіб)(додаток 2), 

паспорт або свідоцтво про народження, страховий поліс, медичний  допуск, реєстрація техники 

безпеки(додаток №3). 

      5.  Внесок за участь у Відкритому Ваговому Чемпіонаті Європи  з Кіокушин карате WKB у 

розділі «Куміте» та «Ката» серед дітей, юнаків та дівчат, а також чоловіків, жінок та ветеранів 

складає:   

Дорослі: 

Куміте 50€ 

Ката 50€ 

Куміте та ката 70€ 

Ветерани: 

Куміте 50€ 

Ката 50€ 

Куміте та ката 70€ 

Юніори та діти: 

Куміте 50€ 

Ката 50€ 

Куміте та ката 70€ 

    6. Спортсмени виступають в чистому догі з символікою Кіокушин карате з поясом 

відповідного ступеня і захисному спорядженні та рівнем підготовки не нижче 8 кю. 

 

     7. Кожна команда повинна обов’язково  надати двох представників для суддівства.  

Форма для суддівства: біла сорочка с коротким рукавом, темно-синій галстук, темні 

штани, особистий свисток.  

Відсутність у команди представників для суддівства позбавляє представника такої 

команди подавати будь-які апеляції щодо організації турніру та проведення поєдинків і 

прийнятих по ним рішень.  

Судді та представники команди обов’язково мають взяти участь у суддівському 

семінарі напередодні турніру. Про проходження семінару видається спеціальний бейдж, який і 

надає право судді та представнику команди бути допущеним до татамі разом з учасником. 

      8.   З питань поселення звертатися до 1 квітня 2020 за тел. +38 099 295 84 92  Роман Сурков 

або електронну адресу romasdsd2011@gmail.com . тел.. +38 099 562 52 32 Мещерський Дмитро   

Офіційний готель: Гостиница «Київ»  м. Полтава, вул.Сінна 2/49 (0532) 52-42-86 

Додаткові місця для проживання: Готель «Алмаз» вул. Київске шосе 60, м.Полтава, Україна 

096 307 0900  

Готель «Турист» Україна, 36022, Полтава, вул. Мира, 12 099 260-37-28, 0532 57-27-6 

mailto:romasdsd2011@gmail.com

