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. Вибір сильніших спортсменів.
2. Термін та місце проведення
2.1. Змагання проводяться 21-22 вересня 2019 року.
2.2. Місце проведення: м.Миколаїв, вул. Генерала Карпенко, буд. 40-А,
спортивний зал СК «Надія».
3. Керівництво проведення змагань та суддівство
3.1. Загальне керівництво здійснюється Громадською організацією «Федерація
Кіокусін кай України» та Громадською організацією «Дитяча Ліга Кіокусін
України».
3.2. Безпосередня організація та проведення змагань покладається на Філією
громадської організації «Федерація Кіокусін кай України» у Миколаївській
області (далі - Філія) в особі директора Філії С. СТУЖУКА та суддівську
колегію затвердженою Громадською організацією «Федерація Кіокусін кай
України».
3.3. Верховний суддя - суддя міжнародної категорії Д. НІКОЛАЄВ, 4 дан.
3.4. Головний суддя змагань - суддя міжнародної категорії Ю. ДОВБИШ, 2 дан.
3.5.

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 змагань

21. 09. 2019 Субота - заїзд, розселення команд учасників.
10:30 - 19:00 реєстрація учасників, зважування, суддівській семінар.
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5. Учасники змагань
22. 09. 2019 Неділя - день змагань.
08:00 - 09:30 відбіркові поєдинки;
10:00 відкриття турніру;
10:30 відбіркові поєдинки;
15:00 напівфінальні та фінальні поєдинки;
16:00 нагородження переможців, закриття турніру.
5.1. У змаганнях беруть участь збірні команди областей Громадської організації
«Федерація Кіокусін кай України» та інші спортивні федерації «Kyokushin».
5.2. Склад команди: кількість спортсменів у кожній категорії без обмеження.
5.3. Стильова кваліфікація:
Змагання проводяться окремо по категоріям в кожній стильовій кваліфікації:
категорія 0-9 кю, категорія 8 кю та більше.
5.4. Представники команд надають до мандатної комісії:
 заявочний лист на участь за встановленою формою та відповідними
підписами і печатками (додаток №1);
 свідоцтво про народження або паспорт кожного спортсмена;
 заяви від батьків щодо дозволу на участь у змаганнях (додаток №2);
 медичний допуск;
 страховий поліс;
 паспорт і членська картка KWF або іншої міжнародної спортивної федерації.
Кваліфікаційний ступінь і спортивний розряд підтверджується паспортом
KWF та кваліфікаційною книжкою спортсмена.
Якщо на мандатній комісії не буде пред’явлено вказаний перелік документів
спортсмени не будуть допущені до участі у змаганнях.
5.5. Учасники змагань виступають босоніж, у чистій формі (догі) з символікою
кіокусін, поясом відповідного ступеню та у відповідному захисному
екіпіруванню.
5.6. Щоб уникнути затримки під час підготовки до поєдинків команда повинна
мати свої захисні засоби. Відсутність учасника протягом 1 хвилини
зараховується як поразка!
5.7. Організатори змагання не несуть відповідальність за нещасні випадки та
тілесні ушкодження отримані під час поєдинків.
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6. Правила змагань
6.1. Змагання проводяться по правилам KWF у відповідності з олімпійською
системою.
Спортсмени можуть виступати тільки в одній ваговій категорії та одній
категорії стильової кваліфікації.
При жеребкуванні можливі зміни в вагових категоріях та зміни категорії
стильової кваліфікації за згодою представників команд.
Присудження оцінки Півочка (Waza-ari). Вимоги відповідають стандартним
правилам KWF для чемпіонатів у вагових та абсолютній категоріях, а також
півочка присуджується у разі, якщо один з учасників виконує технічний
прийом ногою (jodan) з легким контактом по шолому противника і цей
технічні прийоми чітко відповідає таким вимогам як правильна позиція,
траєкторія, достатній контроль, zanshin, час та дистанція, суддівською
бригадою присуджується Waza-ari.
 Всі інші вимоги відповідають стандартним правилам KWF для чемпіонатів у
вагових та абсолютній категоріях.
6.2. Правила змагань - з кіокусін у розділі «Куміте» серед дітей (6, 7, 8, 9 років),
юнаків та дівчат (10-11 років):
Вікові категорії
Хлопці
Дівчата
Хлопці
Дівчата
Хлопці
Дівчата
Хлопці
Дівчата
Юнаки
Дівчата

6
6
7
7
8
8
9
9
10-11
10-11

років
років
років
років
років
років
років
років
років
років

Вагові категорії, кг
-20; -25; +25
-20; -25; +25
-20; -25; +25
-20; -25; +25
-30; -35; +35
-30; -35; +35
-30; -35; +35
-30; -35; +35
-30; -35; -40; -45; +45
-30; -35; -40; -45; +45

Тривалість поєдинку

90с => 60с => рішення
відбіркові поєдинки
90с => 60с => вага => 60с => рішення
півфінал і фінал

Вага

різниця
у вазі
2,5 кг

6.3. Правила змагань - з кіокусін у розділі «Куміте» серед юнаків та дівчат (12-13,
14-15 років), юніорів та юніорок (16-17 років)
Вікові категорії
Юнаки
Дівчата
Юнаки
Дівчата
Юніори
Юніорки

12-13
12-13
14-15
14-15
16-17
16-17

років
років
років
років
років
років

Вагові категорії, кг
-35; -40; -45; -50; +50
-35; -45; +45
-45; -50; -55; -60; +60
-50; -55; +55
-60; -65; -70; -75; +75
-55; -60; +60

Тривалість поєдинку
120с => 90с => рішення
відбіркові поєдинки
120с => 90с => вага => 90с => рішення
півфінал і фінал

Вага

різниця
у вазі
3 кг
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6.4. Обов’язкове захисне екіпірування:
Вік
Шолом
Капа
Захист тулубу
Перчатки
Наколінники
Захист гомілки
Чоловічий паховий захист
Жіночий паховий захист
Жіночий грудний захист

6-11 років
із захистом обличчя
не обов’язково
обов’язково

ні

12-13 років
14-17 років
без захисту обличчя стандарт KWF
за бажанням
ні
стандарт KWF
стандарт KWF
стандарт KWF
обов’язково
обов’язково
обов’язково, стандарт KWF

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, призами.
9. Заявки на участь
9.1. Заявки на участь команд у змаганнях надсилати до 14.09.2019
на e-mail: kwf.kyokushin.ua@gmail.com
додаткова інформація: тел. (067) 79 21 275 Дмитро Ніколаєв.

ЦЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ЗАПРОШЕННЯМ НА ЗМАГАННЯ !!!
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