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35-Й ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ З КІОКУСІН 

Чемпіонат відбудеться 3-6 листопада 2022 року в Спортивному павільйоні «Alameda». 
Адреса: Лісабон, Португалія (Alameda de Guerra Junqueiro 56, 2810-108 Almada, 

Portugal) 

 

РОЗКЛАД 

03 ЛИСТОПАДА 2022 (ЧЕТВЕР) 
• Прибуття команд 

• Перевірка учасників 

• Суддівські курси 

• Збори Національних представників і тренерів 

• Засідання Правління Європейської федерації кіокусін 

04 ЛИСТОПАДА 2022 (П'ЯТНИЦЯ) 
• Інструктаж суддів 

• Відбіркові поєдинки в усіх категоріях 

• Змагання у розділі «ката» (усі категорії до фіналу) 
• Поєдинки до фіналу в усіх категоріях, крім чоловіків та жінок (до чвертьфіналу) 
05 ЛИСТОПАДА 2022 (СУБОТА) 
• Церемонія відкриття 

• Подання учасників 

• Півфінали в розділі «куміте» серед чоловіків та жінок 

• Показовий виступ переможців у розділі «ката» 

• Показовий виступ з кіокусін карате 

• Фінали у розділі «куміте» серед жінок 

• Фінали у розділі «куміте» серед чоловіків 

• Вручення нагород усі категорії(кубки, медалі, дипломи) 
• Сайонара 

06 ЛИСТОПАДА 2022 (НЕДІЛЯ) 
• Від'їзд команд 
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РЕЄСТРАЦІЯ   
Термін подання заявки до 10.10.2022.  
Важливо: Всім організаціям, які не члени KWF, які планують участь у Чемпіонаті 
Європи для подальшого подання заявок, необхідно звертатися до Національного 
представника KWF у вашій країні. Адреса електронної пошти KWF UKRAINE 

kwf.kyokushin.ua@gmail.com 

 

ВНЕСОК ЗА УЧАСТЬ І ПЕРЕВІРКА 

Зважування і перевірка будуть проведені в четвер, 03 листопада 2022 року, в 
офіційному готелі №1. Усі учасники, судді і офіційні особи мають зібратися разом як 
група та країна. Внесок за участь має бути сплачений Національним представником 
одним платежем на банківський рахунок KWF за всю команду. 
 Внесок за участь для одного учасника складає 45 € (за одну категорію). 
 Внесок для учасника, який братиме участь у «куміте» та «ката», становить 90 €. 
 Внески за участь мають бути сплачені на банківський рахунок KWF до 15.10.2022 

Увага ! Комісія банку оплачується платником. 
 Перевірка проходитиме під наглядом членів Суддівської ради. 
 При перевірці ваги необхідно подати такі документи: 

 Дозвіл батьків та COVID – декларацію (тільки для учасників молодше 18 років) 
 Форму відмови від претензій бійця (заповнити та підписати документ під час 

зважування) та COVID - Декларацію 

 Паспорт або ID-карту (для перевірки національності та віку) 
 Медичний сертифікат (тільки для учасників у розділі «Куміте») 

 Підтвердження сплати внеску за участь (копію платежу) 
 Кожен учасник повинен мати індивідуальну страховку від нещасного випадку, що 

може відбутися під час змагання  
 Усі члени KWF мають пред'явити паспорт KWF, якщо ні, то мають придбати 

новий. 

 

ЗАХИСНЕ ЕКІПУВАННЯ 

Нижче показані види захисного екіпірування, необхідного під час чемпіонату, 
затверджені KWF. 
 

 

 

 

 

 

 

 

KWF МОЖЕ ДОЗВОЛИТИ інші види захисного екіпірування з іншими логотипами 
тільки в тому випадку, якщо вони мають такий самий рівень захисту та зберігають 
подібний естетичний вигляд з тими, які затверджено KWF, тільки після схвалення 
Верховним суддею чемпіонату. 
УВАГА! Кожен учасник змагається у своїх засобах індивідуального захисту 
(дотримання правил COVID). 

mailto:kwf.kyokushin.ua@gmail.com
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ОФІЦІЙНІ ГОТЕЛІ 

№1 VILA GALÉ OPERA 
Адреса: Travessa Conde da Ponte, Alcântara, 1300-141 Lisboa, Portugal 

Усі готелі в Лісабоні зобов'язані стягувати «туристичний податок» у розмірі €2,00 на день, міський 
податок. 

Категорія Проживання Проживання за ніч, 
сніданок, басейн, Spa  
та тренажерний зал 
включені 

Проживання за ніч, 
сніданок, басейн, Spa  
та тренажерний зал 
включені 

Одномісний 1 особа 89,00 євро/ніч 110,00 євро/ніч 

Двомісний 2 особа 102,00 євро/ніч 144,00 євро/ніч 
Тримісний 3 особа 139,00 євро/ніч 203,00 євро/ніч 

 

№2 VILA GALÉ ESTORIL 
Адреса: Estrada Marginal, 2665-901 Estoril, Portugal 

Цей готель приймає лише осіб віком від 16 років 

Усі готелі в Лісабоні зобов'язані стягувати «туристичний збір» у розмірі 2 євро на день, міський податок 

 

Категорія Проживання Проживання за ніч, 
сніданок, басейн, Spa  
та тренажерний зал 
включені 

Проживання за ніч, 
сніданок, басейн, Spa  
та тренажерний зал 
включені 

Одномісний 1 особа 79,00 євро/ніч 101,00 євро/ніч 
Двомісний 2 особа 87,00 євро/ніч 109,00 євро/ніч 

Тримісний 3 особа 117,00 євро/ніч 139,00 євро/ніч 

 

БРОНЮВАННЯ ГОТЕЛЮ 

Усю інформацію про бронювання готелів необхідно надсилати Організатору: 
euro2022@kyokushinkai.pt 

В офіційному готелі №1 лише 60 номерів, тому вам потрібно якомога швидше 
надіслати інформацію про бронювання. 
Незабаром буде доступна інформація про інші готелі з іншими цінами. 
 

ТРАНСФЕР 

З аеропорту ЛІСАБОНА ви можете доїхати до ОФІЦІЙНОГО ГОТЕЛЮ безпосередньо 
на метро або автобусі. Організація організує трансфер з аеропорту Лісабона до готелю 
та готелю Pavillon. Для отримання додаткової інформації зверніться до організації. 
 

ВЕЧІРКА САЙОНАРА 

У суботу ввечері для всіх відбудеться вечірка. Вартість 30 євро з людини. Квітки  
можливо буди придбати в четвер під час реєстрації. 
 

ДОДАТКИ: 

01. РЕЄСТРАЦІЙНА ЗАЯВКА 

02. ФОРМА ВІДМОВИ ВІД ПРЕТЕНЗІЙ БІЙЦЯ 

03. САЙОНАРА ЗАЯВКА 

04. ДОЗВІЛ БАТЬКІВ 

05. КАТЕГОРІЇ КУМІТЕ ТА КАТА 

06. РОЗМІЩЕННЯ  В ГОТЕЛІ 
08. ПРАВИЛА В РОЗДІЛІ "КУМІТЕ" ЮНАКИ/ ДІВЧАТА - ЮНІОРИ/ ЮНІОРКИ 

09. ПРАВИЛА ЗМАГАНЬ З КІОКУСІН У РОЗДІЛІ "КАТА" 

10. КЕРІВНИЦТВО З СУДДІВСТВА МІЖНАРОДНИХ ЧЕМПІОНАТІВ 

mailto:euro2022@kyokushinkai.pt

