ПЕРШИЙ ВІДКРИТИЙ ТУРНІР З
КІОКУШИН КАРАТЕ

19 грудня 2021р
Палац спорту «Венето-Sport»
Адреса: Київ, вулиця Героїв Севастополя, 11В,

ДИСЦИПЛІНА:

Кіокушин карате

ПЕРШИЙ ВІДКРИТИЙ ТУРНІР З КІОКУШИН КАРАТЕ
HIKARI CUP 2021
Головний суддя: Пуюл Владислав Володимирович, 1й дан, 1
суддівська категорія. Досвід суддівської роботи -10 років.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ
КОМІТЕТ:

Організатор: київський клуб Кіокушин карате «SHIRO DOJO»
Президент клубу: Іздебська Анна (+3 8 063 060 91 35)
Голова оргкомітету: Касянова Олена (+3 8 0 97 573 47 47)
Менеджер турніру: Ахновська Марина (+308 050 762 30 22)
Emeil: a.izdebskaya@gmail.com

ДАТА
ПРОВЕДЕННЯ:

19 грудня 2021 року (неділя)
Палац спорту «Венето-Sport»
Адреса: Київ, вулиця Героїв Севастополя, 11В,

МІСЦЕ
ПРОВЕДЕННЯ:

 розвитку та популяризації Кіокушинкай карате серед населення
м. Київ, та Київської області;

МЕТА
ТУРНІРУ:

 налагодження
співпраці
з
федераціями,
клубами,
організаціями, які сприяють
розвитку та популяризації
Кіокушин карате в Київській області та Україні;
 підвищення спортивної майстерності спортсменів;
 підвищення кваліфікації суддів.
Змагання (особисто-командні) проводяться у розділі
«КУМІТЕ» за олімпійською системою, згідно правил з
Кіокушинкай карате затверджених Міністерством України у
справах сім’ї, молоді та спорту у 2004 р.
Суддівство змагань проводиться відповідно стандартам і
правилам Міжнародної організації (5 суддів, прапорцева
сигналізація). При неявці спортсмена на татамі після об’явлення
його прізвища протягом 1 хвилини спортсмену зараховується
поразка.

ПРАВИЛА
ЗМАГАНЬ:

До участі у змаганнях допускаються команди всіх версій та
федерацій Кіокушин карате міст Київської області, м. Києва та
інших областей України, що отримали індивідуальне офіційне
запрошення від організаторів змагань, та визнають дані правила
змагань.
На цьому турнірі апеляції не приймаються. Відеозаписи
поєдинків не переглядаються. Виключення: головним суддею
змагань можуть розглядатися тільки спірні епізоди вазарі, іпон,
гантен, сікаку. Перебій може відбутися тільки за погодженням
представників обох команд.

У змаганнях беруть участь юні спортсмени віком 5 – 17 років.
Всі учасники віком до 14 років будуть розподілені на дві категорії
за рівнем:
 КАТЕГОРІЯ «А» - початківці з кваліфікацією 0 – 9 Кю та
 КАТЕГОРІЯ «Б» - досвідчені з кваліфікацією 8 Кю та вище.
Змагання (особисто-командні) у розділі «Куміте» проводяться у
наступних вікових групах. Юнаки та дівчата змагаються в окремих
розділах змагань у наступних вагових категоріях:
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РЕГЛАМЕНТ
ЗМАГАНЬ:

ВІК

Попередні поєдинки

5 років

1,0 хв., 1,0хв.

6 – 7 років

1,0 хв., 1,0хв.

8 – 9 років

1,0 хв., 1,0хв.

10 -11 років

1,5 хв., 1,0 хв.

12 – 13 років

1,5хв., 1,0хв.

14 – 15 років

1,5хв., 1,0хв.

16 – 17 років

2,0хв., 2,0хв.

Напівфінальні
Поєдинки

1,0 хв. / 1,0 хв.,
вага, 1,0 хв
1,0 хв. / 1,0 хв.,
вага, 1,0 хв
1,0 хв. / 1,0 хв.,
вага, 1,0 хв
1,5 хв. / 1,0 хв.,
вага, 1,0 хв.
1,5 хв. / 1,0 хв.,
вага, 1,0 хв.
1,5 хв. / 1,0хв.,
вага, 1,0 хв.
2,0 хв./2,0 хв.,
вага, 2,0 хв.

Різниця
для перемоги

1,5кг
1,5кг
2,0кг
2,5 кг
(абсолютна – 3,0кг)
2,5 кг
(абсолютна – 3,0кг)
2,5 кг
(абсолютна – 3,0кг)
22,5 кг
(абсолютна – 3,0кг)

Організатори залишають за собою право провести контрольне
зважування будь – якого спортсмена з будь – якої команди, а
також провести зважування за проханням представників команд
для перевірки реальної ваги спортсмена.

Кількість учасників – необмежена
Тренери - 1
Представники команди - 2
Судді – 1

СКЛАД КОМАНД:

Кожна команда повинна обов’язково надати для забезпечення
кваліфікованого суддівства, одного суддю, але НЕ МОЛОДШЕ 18
років, що має не нижче другої суддівської категорії !!!
РОБОТА СУДДІВ ОПЛАЧУЄТЬСЯ!!!
Рефері – 600 грн.
Бокові судді – 450грн.

 свідоцтво про народження або паспорт(оригінал);
 заявка встановленого зразка на участь з допуском лікаря –
Додаток1;
 страховий поліс;
 дозвіл від батьків на участь дитини у змаганнях встановленого
зразка – Додаток2;
 біле догі з символікою Кіокушин карате, пояс відповідної
кваліфікаційної категорії;
 захисні накладки на гомілку, кістки рук, паховий бандаж та
шолом, вдягають всі вікові та вагові категорії від 6 до 17 років
включно! Також дозволено шоломи, який має «забрало» решітку або пластикову маску перед обличчям;

УМОВИ
РЕЄСТРАЦІЇ:

 для юніорів 16-17 років накладки на гомілку, шолом та накладки
на кисті рук – обов’язкове, а капа за бажанням (але, при наявності
брекетів – обов’язково);
 для дівчат
додатково –
(обов’язково).

власний нагрудний бандаж

! При визначенні за попередніми заявками недостатньої
кількості учасників змагань, наявності різного рівня та кваліфікації
спортсменів у ваговій категорії або інших причин, з метою якісного
та безпечного проведення змагань організатори змагань при
проведенні змагань мають право внести наступні зміни:


об’єднати деякі вагові та вікові категорії;



вводити нові вагові та вікові категорії;

проводити змагання у відповідних вагових категоріях за
круговою системою

08.00- 08.30 – приїзд команд.
08.00- мандатна та медична комісії, зважування учасників.
9:00 - суддівська нарада.

ПОПЕРЕДНІЙ
РОЗКЛАД:

9:30 - початок двобоїв у розділі «Куміте».
13:00- 13.30 - перерва, обід суддів та персоналу.
13.30 - двобої фінальної частини змагань з «Куміте».
18:00 закінчення змагань, нагородження переможців та
призерів.

 Переможці та призери змагань (1-3 місця) нагороджуються
медалями, кубками та дипломами відповідних ступеней.
Бронзовою медаллю нагороджуються обидва учасника, які
брали участь у спарінгу за 3-е місце.
 Індивідуальними нагородами від організаторів та спонсорів
Чемпіонату нагороджуються : Кращий боєць серед дівчат та
окремо серед xлопців.

НАГОРОДЖЕННЯ:  Також командними кубками за 1,2 та 3 місця нагороджуються
команди призери за підсумками змагань. Враховуються
тільки перші місця. У разі однакової кількості першиx місць,
буде проведено підраxунок 2- місць і т.п.
 Всі учасники, незалежно від результатів змагань
нагороджуються пам’ятними призами від організаторів та
спонсорів турніру.

ФІНАНСОВІ
ВИТРАТИ:

Усі витрати, пов’язані з організацією проведення змагань,
нагородження переможців і призерів, харчування суддів, оплата
лікарського персоналу, здійснюються за рахунок організаторів
змагань, а також за рахунок інших благодійних надходжень згідно до
затверджених кошторисів, зацікавлених установ, організацій та
спонсорів.
Усі витрати які пов'язані по відрядженню учасників змагань,
тренерів–представників, суддів – за рахунок організацій, що
відряджають їх на змагання.
Сума добровільного внеску за участь у змаганняx складає 550 грн.

Попередні заявки на участь у турнірі подаються до 20 листопада 2021р
Остаточні заявки на участь у турнірі подаються до 10 грудня 2021р.

СТРОКИ
ТА
ПОРЯДОК
ПОДАННЯ
ЗАЯВОК:

Заявки, щодо участі у змаганнях, повинні бути направлені до
організаторів змагань по формі – «Заявка Приклад Додаток1»
(додається) року за адресою:
e-mail: tatarchenkoiu@ukr.net
тел.моб.:
Іздебська Анна (+3 8 063 060 91 35)
Касянова Олена (+3 8 0 97 573 47 47)
Ахновська Марина (+308 050 762 30 22)

ПІДГОТОВКА
СПОРТИВНИХ
СПОРУД:

БЕЗПЕКА
В
УМОВАХ
КАРАНТИННИХ
ЗАХОДІВ:

У відповідності з Постановою Кабінету Міністрів України №2025
від 18.12.1998 року підготовка спортивних споруд покладається на їх
власників. Контроль за підготовкою спортивних споруд та
забезпечення безпеки при проведенні змагань здійснює робоча
комісія.
Власники спортивної споруди не пізніше ніж за 4 години до
початку змагань зобов'язаний подати до робочої комісії акт про її
готовність до проведення змагань. Невиконання цих вимог,
передбачених цим пунктом, що стали причиною виникнення
надзвичайних обставин під час проведення змагань, тягне за собою
відповідальність у встановленому порядку.0

Згідно з постановою кабінету міністрів, про карантинні
обмеження, за умови, якщо місто Київ на момент проведення
турніру буде знаходитись в "червоній зоні", всі тренери, судді та
дорослі представники команд віком старше 18 років, для допуску до
зали змагань, мають мати при собі ковід паспорт (додаток ДІЯ), або
негативний ПЛР тест.

ЗАПРОШУЄМО НА ТУРНІР!

