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I.  Мета і завдання 

1. Розвиток та популяризація Кіокушин БуДо карате WKB серед населення України. 

2. Підвищення спортивної майстерності спортсменів. 

3. Вдосконалення практичного досвіду суддями КБДК. 

4. Визначення рівня підготовки та здійснення відбору спортсменів КБДК до складу збірної 

команди України для участі в Чемпіонатах Європи та інших міжнародних змаганнях. 

5. Налагодження дружніх стосунків між спортсменами та тренерами з різних регіонів України. 

II.  Термін та місце проведення змагань 

Кубок України буде проводитися в термін з 10 по 12 березня 2023 року. Адреса проведення: 

місце проведення уточнюється. 

III.  Керівництво проведенням змагань та суддівство 

1. Загальне керівництво організацією та проведенням змагань здійснюється Громадською 

організацію «Всеукраїнське обʼєднання «Кіокушин БуДо карате». 

2. Безпосереднє проведення змагань покладається на Полтавську обласну Федерацію Кіокушин 

БуДо карате та Головну суддівську колегію затверджену КБДК.  

3. Головний суддя змагань – суддя національної  категорії Семпай Іщенко Дмитро Сергійович, 2-

й Дан, м. Полтава. 

4. Голова суддівської колегії – Шихан Леонід Семенович Чернявський, 5-й Дан, м.Херсон. 

5. Організатори змагань не несуть відповідальність за нещасні випадки та тілесні ушкодження 

під час змагань. 

IV.  Програма змагань 

10 березня (П’ятниця)  

11 березня (Субота)  

15:00 – 19:00 мандатна та медична комісія, зважування учасників

19:00 – 21:00 суддівський семінар, формування складу суддівських бригад

07:30 – 07:45 інструктаж для секретаріату змагань та обслуговуючого персоналу

07:45 – 08:00 нарада з представниками команд

08:00 – 11:00 змагання в розділі «ката»

11:00 – 11:30 урочисте відкриття змагань, парад учасників



12 березня (Неділя)  

Графік змагань може бути змінений! 

V.  Учасники змагань 

1. До участі у Кубку України допускаються  збірні команди областей та міста Києва, що є 

членами КБДК,  а також запрошені команди інших федерацій, асоціацій, клубів тощо. Вікові категорії 

учасників змагань: хлопчики, юнаки, юніори, дівчатка, дівчата, юніорки, чоловіки, жінки та ветерани. 

Учасники змагань повинні мати спортивну кваліфікацію не нижче 8 кю. 

2. Усі учасники повинні надати до мандатної комісії такі документи: 

➢ Іменну заявку на участь за встановленою формою, затверджений лікарсько-фізкультурним 

диспансером (Додаток 1);  

➢ свідоцтво про народження або паспорт;  

➢ заяву з підписом батьків щодо дозволу на участь у змаганнях для неповнолітніх (Додаток 2); 

➢ заяву з підписом учасника змагань щодо відмови від претензій для дорослих (Додаток 3); 

➢ страховий поліс добровільного медичного страхування; 

➢ реєстрація інструктажу з техніки безпеки життєдіяльності учасників змагань (Додаток 4). 

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

спортсменів і тренера-представника. 

3. Учасники змагаються у відповідній формі та обов’язкових особистих захисних протекторах 

згідно з чинними в Україні правилами змагань з Кіокушин БуДо карате WKB: 

➢ особисті протектори у вікових категоріях до 18 років: шолом, протектори гомілок та підйому 

стопи, паховий протектор, протектори кистей рук. Для дівчат додатково: протектор грудей, що 

вдягається під футболку білого кольору та не закриває сонячне сплетіння. Захист грудей 

повинен бути виконаний з мʼяких матеріалів, а не з твердого пластику; 

11:30 – 14:00 початок змагань у розділі «куміте»

14:00 – 14:30 перерва

14:30 продовження змагань у розділі «куміте»

По закінченню 

турніру

нагородження переможців та призерів змагань, закриття змагань

відʼїзд учасників змагань



➢ особисті протектори у віковій категорії понад 18 років: паховий протектор. Для жінок додатково: 

протектори грудей, що вдягається під футболку білого кольору та не закриває сонячне 

сплетіння. Захист грудей повинен бути виконаний з мʼяких матеріалів, а не з твердого пластику; 

➢ особисті протектори в категорії ветерани: шолом (за бажанням), протектори гомілок та підйому 

стопи, паховий протектор, протектори кистей рук; 

➢ захист колін у всіх категоріях за бажанням; 

➢ не допускаються до використання шоломи, у яких попереду є захист (грати); 

➢ захисне спорядження є особистим та обов’язковим; 

➢ у разі відсутності спортсмена в необхідному спорядженні через 1 хвилину  після виклику на 

поєдинок йому буде зарахована поразка. 

VI. Правила змагань 

1. Змагання особисто-командні проводяться в розділі «куміте» та «ката» згідно з Правилами 

Міжнародної Організації Кіокушин БуДо карате WKB за олімпійською системою. Для визначення 

місць команд за особисто-командною першістю враховуватимуться тільки результати представників 

WKB, спортсмени з інших федерацій змагаються в особистому заліку поза особисто-командним 

заліком. 

2. Вікові та вагові категорії у розділі «куміте»: 

Вікова 
категорія, років

Вагова категорія, кг Регламент проведення поєдинків

Хлопчики, юнаки, юніори

8 – 9 - 25 - 30 - 35 + 35 1,5 хв. + 1,5 хв. + зважування + 1,5 хв. 

(різниця у вазі – 3 кг)10 – 11 - 30 - 35 - 40 + 40

12 – 13 - 40 - 45 - 50 + 50

2,0 хв. + 2,0 хв. + зважування + 2,0 хв. 

(різниця у вазі – 3 кг)
14 – 15 - 50 - 55 - 60 + 60

16 – 17 - 60 - 65 - 70 + 70

Дівчатка, дівчата, юніорки:

8 – 9 - 30 - 35 + 35 1,5 хв. + 1,5 хв. + зважування + 1,5 хв. 

(різниця у вазі – 3 кг)10 – 11 - 35 - 40 + 40

12 – 13 - 45 - 50 + 50

2,0 хв. + 2,0 хв. + зважування + 2,0 хв. 

(різниця у вазі – 3 кг)
14 – 15 - 50 - 55 + 55

16 – 17 - 55 - 60 + 60

Чоловіки та жінки:

Чоловіки + 18 - 70 - 80 - 90 + 90
3 + 2  + зважування + 2 (різниця у 

вазі – 5 кг, абсолютна категорія – 10 кг)



  3. Вікові категорії та регламент проведення змагань у розділі «ката»: 

4. Склад команди: 

➢ будь-яка кількість учасників у кожній ваговій категорії, 2 суддів, 1 представник обов’язково. 

Форма для суддівства: біла сорочка с коротким рукавом, темно-синя краватка, темні штани, 

особистий свисток;  

➢ судді та представники команд обов’язково повинні взяти участь у суддівському семінарі 

напередодні турніру. Після проходження семінару видається спеціальний бейдж, який і надає 

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

Відсутність у команди представників для суддівства позбавляє представника такої команди 

подавати будь-які апеляції щодо організації турніру, проведення поєдинків і прийнятих за ними 

рішень. 

5. 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 вагові категорії, що є межуючими;  

➢ проводити змагання у визначених вагових категоріях за коловою системою. 

Жінки + 18 - 55 - 65 + 65
3 + 2 + зважування + 2 (різниця у 

вазі – 3 кг, абсолютна категорія – 5 кг)

Ветерани 

чоловіки + 35
- 80 + 80

2 хв. + 2 хв. + зважування + 2 хв. 

(різниця у вазі – 5 кг)

Вікова 

категорія 

років

Відбіркові змагання 1 

коло

Відбіркові змагання  

2 коло (8 спортсменів)

Фінальні змагання 

3 коло (4 спортсмена)

Хлопчики, юнаки, юніори, чоловіки

Дівчатка, дівчата, юніорки, жінки

8 – 9 Taikioku sono san
Ката на вибір: 

Pinan sono san, Pinan sono yon

Ката  

другого кола,  

яке не 

 демонструвалося

10 – 11 Taikioku sono san
Ката на вибір: 

Pinan sono san, Pinan sono yon

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



VII. Нагородження 

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

відповідних ступенів. 

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

VIІІ. Умови прийому учасників. Фінансування 

1. Витрати на організацію та проведення змагань (нагородження переможців і призерів, оренда 

спортивних споруд та допоміжних приміщень, оренда татамі та оргтехніки, оплата канцтоварів, 

медикаментів, лікарського та обслуговуючого персоналу, друкування афіш, програмок та іншої 

атрибутики до змагань, розміщення реклами, транспортні та інші видатки по організації змагань) 

здійснюються за рахунок Полтавської обласної федерації Кіокушин карате, зацікавлених установ, 

організацій та спонсорів. 

2. Витрати на відрядження учасників, тренерів-представників, суддів (проїзд в обох напрямках, 

розташування, харчування, добові в дорозі, збереження заробітної плати, благодійні внески за участь у 

змаганнях) за рахунок коштів організацій, що відряджають. 

ІX. Порядок подання попередніх заявок 

1. Попередні заявки за встановленою формою (Додаток 1) на участь у змаганнях повинні бути 

надіслані до оргкомітету не пізніше  25 лютого 2023 року на адресу: 

2. До заявки спортсменів додається заявка суддів від команди.  

3. До змагань допускаються команди, які у встановлений термін підтвердили свою участь. 

Х. Підготовка спортивних споруд 

Відповідно 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»: 

1. Підготовка спортивних споруд покладається на їх власників. 

Е-mail:  aohertgd@ukr.net 

телефон для зв’язку: + 38 (095) 931-41-94                  Іщенко Дмитро Сергійович



2. Контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпеченням безпеки під час проведення 

змагань здійснює робоча комісія, яка утворюється управлінням сім’ї, молоді та спорту Херсонської 

облдержадміністрації. 

3. Власник спортивної споруди не менш ніж за 4 години до початку змагань зобовʼязаний подати 

до робочої комісії акт про її готовність до проведення змагань. 

     Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стали причиною виникнення надзвичайних 

обставин під час проведення змагань, тягне за собою відповідальність. 

ХІ. Медичне забезпечення 

У відповідності до «Положення про медичне забезпечення спортивно-масових заходів», що 

затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.10.2008 № 614, медичне 

забезпечення спортивно-масових заходів здійснюється Українським центром спортивної медицини, 

обласними та міськими спортивними диспансерами, центрами незалежно від їх відомчого 

підпорядкування, відділеннями спортивної медицини лікувально-профілактичних закладів загальної 

мережі та лікарями невідкладної медичної допомоги. Для медичного забезпечення змагань залучаються 

кваліфіковані медичні працівники. Присутність лікаря із спортивної медицини обов’язкова на 

змаганнях всіх рівнів. 

Лікар змагань входить до складу суддівської колегії на правах заступника головного судді. Усі 

його рішення в межах компетентності обов’язкові для учасників, суддів, організаторів змагань. Лікар 

подає в організаційний комітет або суддівську колегію план медичного забезпечення змагань та звіт з їх 

закінченням. 

Це положення є офіційним викликом на змагання! 
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