ПОЛОЖЕННЯ
про проведення Відкритого Кубку м. Львова
з кіокушинкай карате серед молодших юнаків/молодших
дівчат у
вікових групах 2002-2003 р.н. ,2004-2005 р.н., 2006-2007р.н.,
2008-2009р.н., 2010-2011р.н., 2012-2013р.н.

І. Мета і завдання проводиться з метою:
-

розвитку та популяризації кіокушинкай карате серед населення Львівської
області;
підвищення спортивної майстерності юних спортсменів;
підвищення кваліфікації суддів.
пропаганда здорового способу життя серед населення Львівської області
налагодження дружніх відносин з міжнародними командами та спортсменами та
тренерами з інших міст.

ІІ. Термін та місце проведення змагань
Змагання проводяться у м. Львів, 11 жовтня 2020 року.
Місце проведення – велотрек навчально-спортивної бази літніх видів спорту
Міністерства оборони України (вул. Клепарівська, 39а).
ІІІ. Керівництво проведення змагань та суддівство
Загальне керівництво змагань проводиться:
Громадською організацією Спортивний клуб кіокушинкай карате «КAНКУ»
та Львівською обласною федерацією кіокушинкай карате.
Головним суддею змагань затверджено Мутіна С. А. (5-й дан, м. Львів),
заступниками головного судді затверджено Король О. О. (3-й дан, м. Львів) та
Гаврилець Т. С. (3-й дан, м. Львів).
Суддівство змагань проводиться відповідно стандартам і правилам Міжнародної
організації карате кіокушинкай (5 суддів, прапорцева сигналізація). Судді повинні
мати чорні штани, синю сорочку та білу і жовту краватку „метелик”, особистий
свисток.
Ні організатори змагань, ані суддівська колегія, ані будь-хто інший не несуть
відповідальності за нещасні випадки та тілесні пошкодження, що можуть статися під
час поєдинків.
ІV. Програма змагань
11 жовтня (неділя)
09.00– урочисте відкриття змагань;
10.00- 14.00 – відбіркові поєдинки у розділі “куміте” у вікових групах
2002-2003, 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011,2012-2013р.н.;

14.00-15:00 – обідня перерва;
15.00-19:00 – початок півфінальної та фінальної частини змагань у вікових
групах;
19.00-20:30 – закінчення змагань, нагородження переможців та призерів.
V. Учасники та правила змагань.

В кубку приймають участь спортсмени: юнаки/дівчата 2002-2003 р.н., 2004-2005 р.н. ,
молодші юнаки / молодші дівчата у вікових групах 2006-2007 р.н., 2008-2009р.н.,
2010-2011р.н., 2012-2013 р.н. з 0 кю по 1 кю.
Усі спортсмени повинні мати документи, що засвідчують їх особу :
- свідоцтво про народження ,
- будо-паспорт УФКК або іншої федерації карате, дійсний та заповнений
згідно стандарту,
- заявку на участь,
- медичний дозвіл спортивного диспансеру,
- страховий поліс (по бажанню)
Змагання проходитимуть за правилами фулконтакт, всі техніки
дозволені. Кожен з учасників повинен мати особисте захисне
екіпірування:
• протектор гомілки,
• протектор кисті рук,
• протектор паху для хлопців,
• протектор грудей для дівчат.
Також всі учасники змагатимуться у шоломах з прозорим пластиковим
забралом (маскою), які надаватимуться організаторами змагань.
Змагання (особисті) проводяться за олімпійською системою у п’ятьох вікових
групах у наступних вагових категоріях:
Юніори 2002-2003 років народження:
Розділ
змагань

Найлегша

Легка

«куміте»

до 55,0

55,0-60,0

Вагові категорії, кг
НапівНапівСередня
середня
важка
60,0-65,0

65,0-70,0

70,0-75,0

Важка
75,0-80,0

Найважч
а
понад
80,0

Спосіб
змагань
олімпійський

Юніорки 2002-2003 років народження:
Розділ
змагань
«куміте»

Найлегша
до 55,0

Легка
55,0-60,0

Вагові категорії, кг
Середня
Напівважка
60,0-65,0
65,0-70,0

Важка
понад 70,0

Спосіб
змагань
олімпійський

Юнаки 2004-2005 років народження:
Розділ
змагань
«куміте
»

Найлегша

Легка

до 50,0

50,0-55,0

Вагові категорії, кг
НапівНапівСередня
середня
важка

55,0-60,0

60,0-65,0

65,0-70,0

Важка

70,0-75,0

Найважч
а

понад
75,0

Спосіб
змагань
олімпійськи
й / круговий

Дівчата 2004-2005 років народження:
Розділ
змагань
«куміте
»

Найлегша

Легка

до 50,0

50,0-55,0

Вагові категорії, кг
Середня
Напівважка

55,0-60,0

60,0-65,0

Важка

понад 65,0

Спосіб
змагань
олімпійський
/ круговий

Молодші юнаки і дівчата:

2012 - 2013р.н.

2010 - 2011р.н.

2008 – 2009р.н.

2006 – 2007 р.н.

до 20,0

до 25,0

до 30,0

до 35,0

20,0-25,0

25,0-30,0

30,0-35,0

35,0-40,0

25,0-30,0

30,0-35,0

35,0-40,0

40,0-45,0

30,0-35,0

35,0-40,0

40,0-45,0

45,0-50,0

35,0-40,0

40,0-45,0

45,0-50,0

50,0-55,0

понад 40,0

45,0-50,0

50,0-55,0

55,0-60,0

понад 50,0

понад 55,0

60,0-65,0
понад 65,0

До уваги представників команд!
При недостатній кількості учасників вагові категорії можуть об’єднуватись.
При чисельності більше 32 чоловік у одній категорії - категорії будуть розбиватися на
дві або більше (в разі значної кількості учасників).
Перебіг двобоїв:
- поєдинки триватимуть 1 хв.;
- якщо судді визначають нічию, то призначається 1-ше продовження тривалістю
1 хв.;
- при нічиї після 1-го продовження проводиться зважування учасників, якщо один
з учасників легший на 2,5 кг або більше у всіх вагових категоріях і 5 кг або
більше у абсолютній, то він оголошується переможцем;
- при меншій різниці у вазі призначається останнє 2-ге продовження тривалістю
1 хв. після закінчення якого судді обов’язково повинні визначити переможця.
VІ. Фінансові витрати

Усі витрати, що пов’язані з проведенням змагань (оренда cпортспоруд,
нагородження переможців і призерів, оплата лікаря та обслуговуючого персоналу)
– здійснюється за рахунок Управлінням з питань фізичної культури та спорту .
Витрати, пов’язані з відрядженням команд ( проїзд в обидва кінці, добові та
готельні ) – за рахунок відряджаючих організацій.
ВНЕСОК ЗА УЧАСТЬ У КУБКУ – 450 грн.
VІІ. Нагородження
Переможці та призери нагороджуються дипломами відповідних ступенів та
цінними призами.
VІІІ. Заявки
Заявка знаходиться в окремому файлі прикріпленому до цього положення. Завірена
лікарем заявка подається до мандатної комісії під час зважування. Попередня
заявкаповинна бути заповнена строго згідно зразку танаправлена до оргкомітету не
пізніше 4-го жовтня 2020 року за електронним адресом:

lybomur@ukr.net

Довідки за тел.: +38-067-674-49-11 - Мутін Сергій Асхатович

ЦЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ЗАПРОШЕННЯМ НА ЗМАГАННЯ.
ОСУ!

