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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

           1 . Ці Правила визначають основні засади організації та проведення 
спортивних змагань з  кіокушин  БуДо карате , що проводяться на території 
України .
           2.  Ці Правила розроблено, складено з урахуванням вимог  
Правил  Міжнародної Організації  Кіокушин  карате  WKB  у відповідності до 
олімпійської системи на території України . 

         3. Під час проведення змагань обробка та захист персональних даних 
учасників змагань здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про захист
персональних даних".

                                           2. Види і система проведення змагань
                                      2.1. Види змагань з Кіокушин БуДо карате 

Змагання з кіокушин БуДо карате можуть проводитись в двох розділах 
«куміте» та «ката».
         1. Спортивні змагання з  Кіокушин  БуДо карате  поділяються на:
 1) особисті;
 2) командні;
 3) особисто-командні.
        2. В особистих змаганнях визначаються особисті результати і місця 
учасників.
        3. У командних змаганнях визначаються результати команд.
        4. В особисто-командних змаганнях визначаються особисті та командні 
результати.
  
                                          2.2. Система проведення змагань

       1. Спортивні змагання з Кіокушин БуДо карате  проводяться за:
1) олімпійською системою - учасник (команда) вибуває зі змагань після першої 
поразки;
2) круговою системою - учасник може мати не більше двох поразок;
        2. Вид і система проведення змагань визначаються положенням 
розробленим та затвердженим організатором змагань на підставі цих Правил.
        

                                                   2.3. Організація змагань
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   1. Змагання проводяться відповідно до вимог цих Правил і Регламенту.
   2. Регламент є основним документом, яким керуються суддівська колегія та 
спортсмени під час його проведення.
   3. Регламент містить такі розділи:
   1) цілі та завдання;
   2) строки та місце проведення змагань;
   3) організація та керівництво проведенням змагань;
   4) спортсмени, умови участі у змаганнях;
   5) вид змагань;
   6) програма проведення змагань;
   7) безпека та підготовка місць проведення змагань;
   8) умови визначення переможців і призерів та їх нагородження;
   9) умови допуску до спортивних змагань;
 10) умови фінансування змагань та матеріального забезпечення учасників;
 11) строки та порядок подання заявок на участь у змаганнях;
 12) інші умови, які забезпечують якісне проведення конкретного змагання.

II . ПРАВИЛ ЗМАГАНЬ У РОЗДІЛІ КУМІТЕ

                    3. Учасники змагань та умови участі у змаганнях
          3.1. Вікові та вагові категорії учасників змагань у розділі «Куміте»
    1. До змагань допускаються спортсмени віком не молодше 8 років, заявлені до 
участі у встановленому порядку, які пройшли мандатну комісію змагань і 
допущені до змагань. Вік станом на день проведення мандатної комісії.
         Спортивні змагання проводяться за такими віковими групами:
   1) юнаки  – 8-15 років;
   2) юніори  – 16-17 років;
   3) дівчата – 8-15 років;
   4) юніорки – 16-17 років;
   5) молодь (чоловіки і жінки) – 18-20 років (також можуть брати участь у 
змаганнях серед дорослих);
  6) дорослі (чоловіки і жінки) – 21 -35 років ;
  7) ветерани (чоловіки і жінки) – 35 років та старше ;
     2. Вагові категорії:
1) юнаки : 8-9 років –  -25 кг , - 30 кг, -35 кг, + 35 кг ;
                  10-11 років –  -30 кг,-35 кг , -40 кг, -50 кг, + 50 кг ;
                  12-13 років - -40 кг, -45 кг , -50 кг ,+50 кг ;
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                  14-15 років - -50 кг, -55 кг, -60 кг, -70 кг , +70 кг ;
2) юніори - -60 кг, -65 кг, -70 кг, -80 кг, + 80 кг ;
3) дівчата : 8-9 років - -30 кг,-35 кг, +35 кг ;
                    10-11 років - -35 кг, -40 кг, +40 кг ;
                    12-13 років - -40 кг, -45 кг, -50 кг, +50 кг;
                    14-15 років- -45 кг, -50 кг, -55 кг ,+ 55 кг ;
4) юніорки – -50 кг, -55 кг, -60 кг, +60 кг;
5) молодь: чоловіки- -65 кг, -70 кг, -75 кг,-80 кг, -90 кг, +90 кг;
                     жінки-  -55 кг, -65 кг, +65 кг ;
6) дорослі : чоловіки- -65 кг, -70 кг, -75 кг,-80 кг, -90 кг, +90 кг;
                     жінки-  -55 кг, -65 кг, +65 кг ;
7) ветерани : чоловіки - -80 кг ,+80 кг ;
                         жінки - -65 кг , +65 кг ; 
     3.   Допуск у вазі обмежено 0,5 кілограмом вище потрібної ваги у кожній 
категорії, також заборонено участь у змаганнях спортсмена в іншій категорії ніж 
він/вона є фактично на час проходження мандатної комісії, для цих цілей існують 
абсолютні чемпіонати із відкритою ваговою категорією. При зважуванні кожен 
учасник буде записаний у відповідну вагу.
    4.  Мінімальний вік для участі у змаганнях в категоріях чоловіки та жінки 
складає 18 років. Максимальний вік для участі у змаганнях встановлюється за 
рішенням відповідального за Чемпіонат, та лікаря Чемпіонату, після огляду 
учасників до початку змагань.
                                 
                             3.2. Екіпірування та форма одягу учасників змагань
      1. Учасники змагань повинні бути одягнуті у білий та чистий Догі, із 
логотипом Кіокушин Канджі на грудях.
      2. Під час поєдинку один учасник змагань повинен носити червону 
ідентифікаційну стрічку (Ака), пов’язану позаду на його/її пояс, інший учасник 
буде носити виключно свій пояс без пов’язки.                                    
      3. Захист має відповідати критеріям організаторів чемпіонату та вимогам 
WKB, проте у всіх категоріях обов’язковими є паховий протектор у чоловічій 
категорії та захист на груди у жіночій категорії. Капа використовується 
добровільно за вільним вибором в обох категоріях. 
4. Індивідуальне захисне спорядження:
        1) Протектор гомілок та підйому стопи.
        2) Протектори кистей рук .
        3) Шолом (не допускаються до використання шоломи, у яких попереду є 
захист грати або пластик).
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        4) Капа за бажанням .
        5) Захист колін у всіх категоріях за бажанням.
        6) Протектор паху для хлопчиків, юнаків та юніорів (вдягається під Догі).
        7) Протектор грудей для дівчат та юніорок (вдягається під футболку білого 
кольору та не закриває сонячне сплетіння). Захист грудей повинен бути 
виконаний з м’яких матеріалів, а не з твердого пластику.
       8) У разі   відсутності спортсмена в необхідному спорядженні через 1 
хвилину  після виклику на поєдинок йому буде зарахована поразка.
       9) Всі учасники змагань повинні мати своє особисте індивідуальне захисне 
спорядження.
   5.  У категорії 35 років і старше обов'язковим захисним спорядженням є:
     1) Протектор гомілки та стопи
     2)  Протектор кистей рук
     3) Захист грудей (жіноча категорія)
     4) Паховий протектор (чоловіча категорія)
     5)  Капа (за бажанням )
     6) Захисний шолом ( за бажанням ) .                                                                                     
   6 . Нігті на руках та ногах мають бути підстрижені, не повинно бути металевих 
предметів, або таких предметів як сережки, пірсінг, тощо. 
     7. Волосся фіксується за допомогою резинок або м’яких стрічок. 
    8. Також не повинно бути захисного одягу, бинтів, бандажів якщо вони не є 
включеними до положення про проведення  змагань.
    9. У випадку травм, застосування захисних бинтів може буде виключно на 
підставі рішення Верховного Судді Чемпіонату який дозволить, або заборонить 
їх використання після консультації із лікарем.
    10. На початку змагань використання будь-яких захисних пов’язок, бандажів 
або бинтів забороняється принаймні до того часу як спортсмен проведе мінімум 
один бій.
    11. Учасники змагань виступають без взуття (босоніж).

                                          3.3. Допуск до участі в змаганнях 
   1. Допуск спортсменів до участі в змаганнях здійснюється мандатною комісією, 
склад якої затверджує організація, яка проводить змагання. До складу мандатної 
комісії входять представник оргкомітету, головний суддя або його заступник, 
головний секретар, лікар, члени комісії, які перевіряють заявки, електронні 
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реєстрації та документи учасників на відповідність до вимог Регламенту.  
Учасники змагань повинні надати при проходженні мандатної комісії, 
підписаний документ у якому організатори звільняються від відповідальності у 
випадку травми. 
   2. Учасники змагань мають бути самостійно застраховані у своїх Доджо та 
відповідних організаціях.
   3.  Учасники  змагань повинні надати до мандатної комісії такі документи:
   - заявочний лист на участь за встановленою формою з медичним допуском; 
   - свідоцтво про народження або паспорт; 
   - заяву з підписом батьків щодо дозволу на участь у змаганнях/для дорослих 
особиста заява – згода на участь; 
   - реєстрація інструктажу з техніки безпеки життєдіяльності учасників змагань;
страховий поліс.
   4. Кожна команда проходить мандатну комісію з обов’язковою присутністю 
всіх її спортсменів і тренера-представника. 
   5 . Якщо суддівська колегія виявить, що документи містять ознаки підроблених, 
складається акт і після відповідної перевірки негайно вживаються дисциплінарні 
заходи, передбачені у такому випадку стосовно керівництва організації, тренера 
і спортсмена, які надали мандатній комісії ці документи.
  
                       3.4. Медичний огляд та зважування учасників змагань 

   1. До медичного огляду та процедури зважування допускаються спортсмени
за рішенням мандатної комісії.
   2. Зважування спортсменів  здійснюється  за день/або в день проведення 
змагань, згідно Положення.
   3. Результати зважування заносяться до протоколу.
   4. Учасник змагань може виступати у ваговій категорії, яка визначена під
час зважування.
   5. Учасник змагань, який запізнився або не прийшов на зважування, не
допускається до участі у змаганнях.
                                                         

3.5. Жеребкування
    1. Жеребкування проводиться в кожній ваговій категорії окремо головним 
суддею змагань (суддівською колегією).
    2. Жеребкування може відбуватися за допомогою електронних програм.
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    3. 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 деякі межуючи вагові категорії; 
- проводити змагання у визначених вагових категоріях за круговим способом.

                          3.6. Учасники змагань, представники, тренери команд
1. Учасники змагань зобов’язані:
1) знати ці Правила, Регламент та програму змагань і неухильно їх виконувати;
2) бути ввічливими та коректними стосовно учасників, глядачів, суддів та осіб,   

які проводять і обслуговують змагання;
3) беззаперечно, швидко і точно виконувати вказівки офіційних осіб змагань та 

суддів;
4) своєчасно виходити на поєдинок за першим викликом суддівської колегії.
Запізнення з виходом після першого виклику на одну хвилину карається 

дискваліфікацією;
5) у разі неможливості у зв’язку з будь-якими причинами продовжувати 

змагання негайно повідомляти секретаріат особисто, через асистента (тренера) 
або представника;
6) обмінюватись рукостисканням із суперником на змагальному майданчику 

після закінчення поєдинку;
7) виступати з коротко підстриженими нігтями, у чистому, охайному Догі та 

захисному спорядженні відповідно до вимог цих Правил;
8) надавати суддям можливість перевірки наявності або відповідності вимогам 

цих Правил захисного спорядження.
2. Учасники змагань мають право:
1) звертатися до суддівської колегії через представника команди;
2) проводити контроль ваги на вагах офіційного зважування до початку 

зважування;
3) звертатись до лікаря змагань у разі необхідності;
4) своєчасно отримувати інформацію щодо ходу змагань, змін в програмі 

змагань тощо;
5) відмовитись від поєдинку на будь-якій його стадії (у будь-який момент).
3. Учасник змагань, який показав очевидну технічну непідготовленість, може 

бути знятий зі змагань головним суддею.
  4. Представник команди:
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1) є керівником команди, що зазначається в листі-заявці, несе відповідальність 
за дисципліну і поведінку учасників змагань у місцях проживання, харчування, 
проведення змагань, забезпечує їх своєчасну явку на змагання ;
  2) може бути присутнім на зважуванні, жеребкуванні, нарадах суддівської 
колегії, якщо вони проводяться спільно з представниками команд;
3) зобов’язаний знаходитися в спеціально відведеному місці, без права 

втручатись у дії суддів та осіб, які проводять змагання.
5. Тренер команди, вказаний у листі-заявці:
1) знаходиться разом з учасниками під час змагань, відповідає безпосередньо за 

підготовку спортсменів до виходу на татамі;
2) може давати вказівки спортсменам команди, якщо це дозволено Регламентом. 
3)Тренерам бажано носити одяг з символікою Кіокушин БуДо карате (спортивні 

костюми не є обов’язковими). Будучи асистентами під час поєдинку тренери 
повинні сидіти на стільцях за 1,5 метра від татамі.
4) Тренер повинен завжди демонструвати правильне ставлення та поведінку. 

Рефері на  татамі та бокові судді повинні слідкувати за коректною поведінкою 
тренера біля татамі, в  іншому випадку тренер отримає зауваження, а якщо воно 
повториться, то тренера буде відсторонено від татамі під час проведення даного 
поєдинку.
5) У випадку, якщо тренер буде поводити себе не коректно  і під час іншого 

поєдинку, йому буде заборонено допуск до татамі до закінчення змагань. 
6) Тренер біля татамі, під час бою, може бути лише один, контролює це Рефері 

на татамі.
 6. З початку змагань та до їх закінчення представникам, тренерам, іншим 
учасникам команд і спортсменам заборонено звертатись до суддів та рефері з 
коментарями, вимогами, вказівками, зауваженнями, вступати у суперечку   щодо 
ходу поєдинку, суддівства, дій рефері, рішень суддів.
7. Заборонено робити образливі, погрозливі оцінки рішенням і діям суддів як 

публічно, так і в присутності лише рефері і суддів.

                                                             3.7. Асистенти
1. Кількість асистентів не може перевищувати двох осіб. Це число включає усіх 
осіб, які допомагають учаснику змагань протягом всього бою.
2. Асистенти зобов’язані виконувати накази рефері.
Під час бою лише один із асистентів може робити підказки, надавати інструкції.
3. Асистентам заборонено:
1) поводитись некоректно, грубо, образливо;



9

2) давати образливі, погрозливі оцінки рішенням та діям рефері та суддів 
публічно та в присутності лише рефері та суддів;
3) виливати воду на учасника змагань, який знаходиться на татамі .
4. Будь-яке порушення асистентами цих Правил або Регламенту може призвести 
до отримання попередження і дискваліфікації учасника змагань.
5.  Асистент, який бажає відмовитись від продовження бою, зобов’язаний 
привернути увагу рефері. Рішення щодо припинення бою приймає рефері.
               

4. Суддівська колегія
   1. Офіційне привітання для всіх Суддів, Рефері, тренера та учасників змагань 
повинно бути однаковим, вимовляючи Oсу потрібно нахилити корпус під кутом 
45⁰ в необхідному напрямку .
   2. Рефері та судді чемпіонату повинні носити темно-сині штани, білу сорочку 
із логотипом WKB, а також для церемоній відкриття та закриття змагань темно-
сині піджаки. 
   3. Рефері та Судді повинні розміщуватися в спеціально відведеному для них 
місці, щоб у разі необхідності змінити своїх колег. При потребі покинути своє 
місце з будь-якої причини вони повинні повідомити Старшого Суддю татамі про  
причину відсутності та їх нове місце розташування, щоб він міг у разі потреби 
розраховувати на них. 
   4. По закінченню змагань Рефері та Судді шикуються поруч із кубками та 
медалями і при необхідності також приймають участь у нагородженні чемпіонів 
та призерів або виконують будь-які інші функції, що надаються керівництвом 
проведення змагань до завершення чемпіонату.

4.1.  Суддівська колегія, яка формує чемпіонат складається з:
     1. ВЕРХОВНИЙ СУДДЯ (Саіко Шинпан-Чо)
   Верховний Суддя уповноважений приймати остаточне рішення у всіх боях, 
він/вона вирішує порядок проходження змагань та приймає остаточне рішення по 
можливим скаргам, із правом делегувати свої функції Головному Судді змагань .
    2. ГОЛОВНИЙ СУДДЯ ЗМАГАНЬ (Шинпан-Чо)
Головний Суддя є одним із членів суддівського комітету, він/вона відбирають 
команду Суддів чемпіонату та подають їх кандидатури Верховному Судді. 
Він/вона діють як заступник та приймають на себе всю відповідальність у разі 
відсутності Верховного Судді.
     3. РЕФЕРІ (Шушін)
     Рефері бере на себе контроль на татамі і керує командою із чотирьох кутових 
суддів. Його/її обов’язки наступні:
1) Забезпечувати вхід та вихід Суддівської бригади і учасників змагань на татамі.
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2) Починати та завершувати поєдинок.
3) Зберігати самоконтроль протягом поєдинку та захищати безпеку учасників 
бою.
4) Прислуховуватися та своєчасно реагувати на сигнали кутових Суддів, а також 
продемонструвати їхнє та своє рішення глядачам.
5) Звертатися до Суддів якщо це необхідно для консультацій або прийняття 
рішень.
6) Підтримувати та поважати рішення прийняте Верховним Суддею вище, аніж 
своє власне рішення.
7) У прийнятті заключного рішення по поєдинку Рефері має право тільки на один 
голос.
8) Всі команди повинні подаватися чітко, енергійно, сильним голосом. 
   4. СТАРШИЙ СУДДЯ ТАТАМІ                                                                                                                       
   Старший Суддя татамі може бути обраний з числа найдосвідченіших Суддів, 
який керуватиме Суддями та Рефері, а також контролюватиме дотримання 
правил на довіреному йому татамі. Старший Суддя на татамі має право виступати 
у ролі Рефері, а також фіксувати його рішення та надавати йому допомогу, у 
випадку виникнення сумнівів може проконсультуватися з Головним Суддею 
змагань. У випадку претензій щодо прийнятих рішень, Старший Суддя надає 
відповідні пояснення тренеру, або представнику команди.
     5. БОКОВІ СУДДІ (Фукушин)
   Кожна Суддівська бригада складається із чотирьох Суддів. Вони повинні 
судити бій із чотирьох кутів татамі. Обов’язки кутових Суддів:
1) Приймати зрозумілі для учасників змагань та глядачів рішення.
2) Якщо є така необхідність, виконувати із всією відповідальністю рішення 
Верховного Судді.
3) При прийнятті рішень кожен Суддя має право голосу.
4) Судді можуть коментувати свої рішення лише Рефері свого татамі, і поки вони 
судять, ніхто не має права звертатися до них окрім Рефері, Старшого Судді татамі 
або Головного Судді змагань.
    6. СУДДЯ-СЕКУНДОМЕТРИСТ 
 Суддя-секундометрист зобов’язаний:
    1) відповідати за справність гонга та секундомірів;
    2) повідомляти звуком гонга щодо початку та кінця бою;
    3) фіксувати неявку учасника змагань на змагальний майданчик (татамі) після
закінчення однієї хвилин з моменту початку бою;
    4) контролювати час ведення бою ;  
     5) зупиняти час бою та поновлювати облік часу за відповідними
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командами рефері;
    6) фіксувати час додаткового бою.
    7. ГОЛОВНИЙ СЕКРЕТАР 
     Головний секретар зобов’язаний:
   1) вести протоколи засідань суддівської колегії, підсумкові протоколи
змагань, готувати звіт;
   2) відповідати за організацію церемонії жеребкування та розробляти
розклад змагань, складати порядок поєдинків;
   3) забезпечувати контроль ведення суддівської документації;
   4) оформляти розпорядження та рішення головного судді;
   5) приймати заяви та протести, реєструвати їх та передавати головному
судді;
   6) видавати виписки з протоколу;
   7) керувати роботою секретарів; 
   8) забезпечувати своєчасне заповнення нагородних дипломів  для 
нагородження  переможців, призерів Чемпіонату ;
   9) готувати офіційну церемонію нагородження, перевіряти нагородні
комплекти: кубки, медалі, цінні призи тощо. 
     8.СУДДЯ-ІНФОРМАТОР (коментатор) зобов’язаний:
   1) оголошувати програму і порядок проведення змагань;
   2) представляти склад суддівських бригад;
   3) представляти чергову пару учасників змагань, оголошувати нумерацію бою,
вікову та вагову категорію;
   4) оголошувати результат бою ;
   5) оголошувати розпорядження та вказівки суддівської колегії;
   6) представляти почесних гостей змагань;
 7) робити оголошення у перервах змагань. 
  9.  ГОЛОВНИЙ ЛІКАР ЗМАГАНЬ

    1. На кожне змагання призначається головний лікар за спеціалізацією зі 
спортивної медицини. Він входить до складу суддівської колегії та мандатної 
комісії, відповідає за медичне обслуговування змагань, слідкує за дотриманням
санітарно-гігієнічних умов їх проведення.
    2. Головний лікар змагань зобов’язаний:
  1) провести обстеження спортсменів за один день до початку змагань;
  2) провести перевірку оформлення заявок учасників змагань та команд на участь 
у них, наявність від лікаря щодо допуску до змагань, медичних довідок учасників;
  3) перевірити документи, які підтверджують готовність учасника змагань до 
бою;
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  4) оцінити стан здоров`я учасника змагань (співбесіда, огляд, вимірювання);
  5) прийняти рішення щодо допуску учасника до бою та зробити відповідний 
запис в анкеті учасника . 
     2. Під час боїв головний лікар змагань зобов'язаний:
1) знаходитись постійно на посту, здійснювати медичне спостереження за 
учасниками в процесі змагань;
2) оглянути учасника змагань у куті під час перерви, повідомити рефері щодо 
можливої небезпеки для його здоров’я та/або рекомендувати рефері зупинити бій. 
Остаточне рішення щодо зупинки бою залишається за рефері;
3) констатувати стан втрати учасником здатності вести бій на прохання рефері;
4) надати постраждалому учаснику змагань екстрену медичну допомогу у разі 
необхідності, організувати евакуацію та госпіталізацію учасника змагань;
5) ухвалити остаточне рішення щодо зупинки бою через серйозні травми, 
спричинені забороненими діями під час бою;
6) надати допомогу травмованому учаснику змагань за заявою асистента (тренера) 
або представника команди;
7) відповідати за медичне забезпечення змагань і вчасно надавати рекомендації 
старшому судді щодо учасників, які не можуть брати участь у змаганнях.
8) Головний лікар змагань має право зупиняти бій у будь-який час через рефері, 
якщо вважатиме, що хтось з учасників знаходиться в небезпеці, оголосити одного 
з учасників нездатним продовжувати бій. Головний лікар не має права втручатись 
у дії рефері під час бою, а також самостійно зупиняти бій для надання медичної 
допомоги.
                                              

4.2. Суддівські категорії
       1) Регіональна категорія. Судді регіональної категорії мають право 
обслуговувати чемпіонати міста та чемпіонати області.
       2) Національна категорія. Судді національної категорії мають право 
обслуговувати чемпіонати міста, чемпіонати області, кубки та чемпіонати 
України, та Всеукраїнські змагання.
      3) Міжнародна категорія. Судді міжнародної категорії мають право 
обслуговувати чемпіонати міста, чемпіонати області, кубки та чемпіонати 
України , міжнародні турніри , кубки та чемпіонати Європи, кубки та чемпіонати 
світу.
              

5. Тривалість поєдинку, заборонені 
дії та техніки  
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                                                5.1. Тривалість поєдинку

     1. З точки зору критеріїв оцінки бою Рефері та Суддями, порушень правил та 
оцінки в поєдинках для молодших вікових категорій будуть дійсні ті самі правила 
що і для старших категорій, за виключенням наступних пунктів:
      1) Тривалість поєдинків буде:
  - 8 - 9 років: 1,30 хв + 1,30 хв – зважування – 1,30 хв (обов’язкове рішення);
  -10-11 років: 1,30 хв + 1,30 хв – зважування – 1,30 хв (обов’язкове рішення);
  -12-13 років: 2 хв + 2 хв – зважування – 2 хв (обов’язкове рішення);
  -14-15 років: 2 хв + 2 хв – зважування – 2 хв (обов’язкове рішення);
  -16-17 років: 2 хв + 2 хв – зважування – 2 хв (обов’язкове рішення).

 2) Для прийняття рішення по результатам зважування різниця у вазі повинна 
становити три і більше кілограми.
 2. Тривалість поєдинку для старшіх віковіх категорій  повинна бути 3 хвилини + 
2 хвилини + 2 хвилини + зважування + 2 хвилини (обов’язкове рішення Суддів та 
Рефері (Енчосен)):
 1) Тривалість першого раунду кожного поєдинку складає три хвилини.
 2) Якщо після першого раунду чотири Судді та Рефері на татамі не прийняли 
рішення на користь одного з спортсменів, то після цього іде другий раунд 
тривалістю 2 хвилини.
 3) Якщо рішення по поєдинку знову не прийняте, то добавляється третій раунд 
тривалістю 2 хвилини. 
 4) У випадку якщо остаточного рішення знову немає, обидва спортсмени по черзі 
йдуть на зважування, переможцем буде об’явлений легший із них у випадку якщо 
різниця у вазі перевищує 3 кг, за виключенням супер важкої вагової категорії або 
абсолютного чемпіонату з відкритою ваговою категорією, у цьому випадку 
різниця у вазі повинна перевищувати 10 кг. В жіночих категоріях відповідно 
різниця у вазі має складати 3кг і 5 кг в абсолютній категорії.
 5) У випадку якщо різниця у вазі недостатня для визначення переможця, то 
надається ще один раунд тривалістю 2 хвилини із обов’язковим рішенням Суддів 
та Рефері (Eнчосен).
 3. Тривалість бою буде рахуватися із моменту коли Рефері дасть команду 
Хаджіме, секундомір буде зупинений коли час бою закінчиться, або за вимогою 
Рефері у випадку зупинки поєдинку на більш тривалий ніж за звичай проміжок 
часу.                                                             
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   Для позначення закінчення часу поєдинку використовується червоний мішечок, 
який викидають у полі зору учасників та Рефері зазвичай між ними, а також 
одночасно подається звуковий сигнал.

                                                5.2. Заборонені дії та техніки

1) Будь-які атаки у голову, обличчя або шию опонента відкритою рукою, кулаком 
або будь-якою частиною руки, за виключеннями особливих обставин.
2) Удари в пах.
3) Удари в голову.
4) Атака лежачого супротивника.
5) Будь-які удари по хребту.
6) Захват противника за шию або тулуб.
7) Захват або утримання опонента за Догі.
8) Штовхання руками або закритими кулаками.
9) Атака з положення лежачі або сидячи на татамі.
10) Прямі атаки на коліна суперника.
11) Не виконання розпоряджень Рефері.
12) Часте покидання зони бою (Джогаі).
13) Будь який прийом або поведінка яку команда Суддів буде вважати нечесною 
або неправильною.

6. Визначення переможців

6.1. Критерії прийняття рішення поєдинку
         Учасник буде визначений переможцем до кінця поєдинку якщо він/вона 
отримає Іппон або два Ваза-арі, які разом складають Іппон, також у тому разі 
якщо суперник відмовиться продовжувати бій.
    1. ПЕРЕМОГА ІППОН
За виключенням застосування прийомів які вважаються забороненими, стосовно 
учасника який застосовує будь-які прийоми у дозволені частини тіла суперника 
буде вважатися чистою перемогою Іппон, якщо його суперник відмовляється 
продовжувати бій, або припиняє поєдинок внаслідок застосування прийому 
вказаного вище протягом трьох і більше секунд.
Серйозна травма або дискваліфікація учасника, автоматично надає перемогу 
його/її опоненту.                                   
Досягнення двох Ваза-арі в одному бою, приведе до Іппон.
    2. ПЕРЕМОГА ВАЗАРІ
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За виключенням застосування прийомів які вважаються забороненими, стосовно 
учасника який застосовує будь-які прийоми у дозволені частини тіла суперника 
буде вважатися Ваза-арі, якщо його суперник відмовляється продовжувати бій, 
або припиняє поєдинок внаслідок застосування вказаного вище прийому 
протягом менше трьох секунд.
  Також учасник який отримав нокдаун буде допущений для подальшої участі у 
змаганнях, якщо Рефері побачить що він/вона здатний на це, якщо є необхідність 
для прийняття такого рішення потрібно попередньо проконсультуватися з 
лікарем чемпіонату. Зазвичай у випадку якщо спортсмен отримав сильний удар і 
втратив свідомість йому рекомендують протягом трьох місяців не приймати 
участь у змаганнях.
   3. ПЕРЕМОГА ПРИ ВІДМОВІ СУПЕРНИКА 
Коли один з учасників відмовляється продовжувати поєдинок, іншому учаснику
автоматично присвоюється перемога.
    4. ПЕРЕМОГА ЗА РІШЕННЯМ ХАНТЕЙ-КАЧІ
   Якщо жоден із учасників не завершує бій Іппон, Ваза-арі або не 
дискваліфікований в наслідок порушення правил, то переможець буде 
визначений за рішенням Суддів.
  Критерії яким повинні слідувати Судді та Рефері при прийнятті рішення:
    1) Нанесена шкода;
    2) Ефективність техніки;
    3) Кількість застосованих прийомів;
    4) Тактика та стратегія ведення бою;
    5) Дух та воля до перемоги.
  Рішення буде дійсним в будь-якому випадку: Іппон, Ваза-арі або кінцевого 
рішення якщо щонайменше три із п’яти членів Суддівської бригади приймають 
однакове рішення.
  Після того, як всі фактори були оцінені, їх слід диференціювати, щоб надати
перемогу одному з двох суперників за рішенням суддівської бригади.
Рефері на татамі несе відповідальність за введення штрафних санкцій, а також 
правильність винесення рішень Ваза-арі, або Іппон.
       5. ЖОДЕН З ДВОХ СУПЕРНИКІВ НЕ НАБРАВ БАЛИ
    Якщо жоден з суперників не закінчує бій Іппоном, Ваза-арі або необхідною 
кількістю порушень правил, переможець буде визначений рішенням Судів.
   Якщо учасник має два порушення правил Гентен Ні, а також має Ваза-арі, то 
Ваза-арі прирівнюється до двох порушень, для того щоб перемогу було 
присвоєно супернику внаслідок порушень опонента, має бути різниця 
щонайменше у два кроки.
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     6 .ОДИН СУПЕРНИК НАБРАВ БАЛИ
   Якщо один із учасників набрав бали для прийняття загального рішення 
потрібно враховувати всі порушення, таким чином щоб була врахована 
еквівалентність між попередженнями. 
   Перемогу отримає той учасник, у якого сума балів із урахуванням порушень 
вища, беручи до уваги те, що за Чуй штрафні бали не знімаються.
  Чуй є попередженням, а не покаранням, тому при підрахунку балів він не має  
жодного значення.

ШІРО АКА РЕЗУЛЬТАТ
- Чуй Шіро – Ака – Хіківаке

- Гентен Ічі Шіро – Ака – Хіківаке

Чуі Гентен Ічі Шіро – Ака – Хіківаке

Чуі Гентен Ні Шіро

Гентен ічі Гентен Ні Шіро – Ака – Хіківаке

- Гентен Ічі – Ваза-арі Ака

- Гентен Ні – Ваза-арі Шіро – Ака – Хіківаке

Чуі Гентен Ні – Ваза-арі Шіро – Ака – Хіківаке

Гентен ічі Гентен Ні – Ваза-арі Ака

Ваза-арі Ваза-арі – Чуй Шіро – Ака – Хіківаке

Ваза-арі Ваза-арі – Гентен Ічі Шіро
6.2. Офіційні попередження і дискваліфікація

    1.Наступні випадки вимагають дискваліфікації учасника за абсолютним 
рішенням Рефері на татамі:

1) Три помилки Гентен Сан = Шіккаку;
2) Не виконання розпоряджень Рефері протягом бою;
3) Неспортивна поведінка, або дії які вважаються агресивними;
4) Коли учасники виходять на бій без бажання змагатися, то обидва 

учасника будуть дискваліфіковані втративши навіть ті місця які вони могли б 
автоматично зайняти на даному етапі змагань;

5) Імітація поразки одним із учасників;
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6) Учасники які не розпочали двобій після трьох команд Рефері;
7) При запізненні більше, чим на 1 хвилину після оголошення прізвища 

спортсмена для прибуття на татамі.
  2. Дискваліфікований учасник може оскаржити це рішення через свого тренера, 
або представника команди Верховному Судді чемпіонату, який після 
консультацій із Суддями та Рефері може поновити дискваліфікованого учасника 
або підтвердити правильність прийнятого раніше рішення. 
  3. Рішення Верховного Судді чемпіонату буде остаточним та оскарженню не 
підлягає.
  4. Якщо спортсмена дискваліфікують у півфіналі чи фіналі, він залишиться без 
нагород, за винятком випадків, коли Верховний суддя після консультацій 
вирішить інакше.
  5. Учасник, який не виграв жодного бою призове місце зайняти не може та 
нагороди не отримує.
  6. Порядок винесення попереджень у випадку порушення правил .
     1) У випадку порушення правил, шляхом заборонених дій, перше 
попередження дається за незначну помилку та воно буде об’явлено особисто 
учаснику:
1 помилка ……………. .Чуі
2 помилка……………. ..Гентен Ічі
3 помилка………………Гентен Ні
4 помилка………………Гентен Сан/Дискваліфікація
      2) У випадку порушення правил шляхом виходу за татамі відмовою від бою:
1 вихід ………….. Джогаі Чуі
2 вихід…………... Джогаі Гентен Ічі
3 вихід…………... Джогаі Генетен Ні
4 вихід……………Джогаі Гентен Сан/Дискваліфікація
   3) У випадку нічиї Хіківаке, при продовженні бою порушення або Ваза-арі не 
переносяться на наступний раунд даного поєдинку.

7. Вимоги до місця проведення змагань
                                               7.1. Зона проведення змагань
  1. Зона проведення змагань повинна мати 8 метрів з кожної сторони, плюс один 
додатковий метр з кожної сторони у якості зони безпеки.
  2. Дозволяється додати на один або два метри більше площі татамі, щоб 
забезпечити більшу безпеку для учасників змагань, а також для розміщення 
стільців для Суддів.
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     У випадку відсутності доданої площі до татамі стільці для Суддів повинні 
завжди знаходитися поза зоною змагань.

                                            7.2 Підготовка спортивних споруд

      1. У відповідності 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;
     2) контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпечення безпеки під 
час проведення змагань здійснює робоча комісія, яка утворюється обласною 
державною адміністрацією;
     3) власник спортивної споруди не менш ніж за 4 години до початку змагань 
зобов’язаний подати до робочої комісії акт про готовність до проведення змагань.
    4) Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стало причиною 
виникнення надзвичайних обставин під час проведення змагань, тягне за собою 
відповідальність в установленому порядку.
                    

III .  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ У РОЗДІЛІ «КАТА»

8. Організація змагань у розділі «Ката»

1. Змагання з ката можуть бути індивідуальними або командними.
2. Індивідуальні змагання - спортсмен виступає один. Індивідуальні змагання 
складаються з індивідуального виконання в окремих категоріях чоловіків і жінок. 
У вихідному положенні учасник розташовується на стартовій лінії всередині 
майданчика і дивиться вперед в сторону головного судді. Виступ оцінюється за 
змішаною системою.
3. Командні змагання- три спортсмена одночасно виконують одне і те ж ката. 
Команда складається з трьох чоловік. Команда виключно чоловіча або жіноча. 
Учасники вільні вибрати вихідне положення всередині майданчика і дивитися 
вперед в сторону головного судді. Команда оцінюється загальним балом за 
бальною системою.
4. Допускаються варіації у виконанні ката відповідно до Правил Організацій 
Кіокушин  БуДо карате, якщо в змаганнях беруть участь не тільки члени WKB.    

9. Категорії  ката  для змагань 
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1. Стандартні змагальні ката та категорії для змагань

2. На змаганнях з Кіокушин Будо карате дозволяється виконувати ката тільки зі 
списку, затвердженого Міжнародною організацією Кіокушин.
3. Стандартне обов'язкове відбіркове ката.
   У першому колі попередніх змагань всі учасники виконують обов'язкове 
відбіркове ката.
4. У другому колі попередніх змагань учасники виконують вільне ката із 
запропонованих у списку.
5. У третьому, фінальному, колі фіналісти виконують вільне ката із 
запропонованих у списку, за винятком ката, яке виконувалося у другому колі.

10. Офіційна уніформа

1. Учасники змагань та судді повинні носити офіційну форму WKB.

2. Той, хто не дотримується цього правила, буде дискваліфікований.

3. Куртку Догі не можна знімати під час виконання ката.

4. Учасникам змагань з неправильною уніформою дається одна хвилина 
виправити цю невідповідність. 

11. Суддівська бригада

1. Бригада суддів призначається Верховним суддею, яка складається з п`яти 
суддів, головного судді та 4-х кутових суддів.

Відбіркові 
змагання,
 1 коло

Відбіркові змагання, 2 коло
(8 спортсменів)  КАТА НА 
ВИБІР:

Фінальні
 змагання, 3 коло
(4 спортсменів)

Вікова 
категорія, 
років

Категорія: діти, юнаки, юніори, чоловіки, дівчата, юніорки, жінки
8-9 Taikioku sono 

san10-11 Taikioku sono 
san

Pinan sono san, Pinan sono yon

12-13 Pinan Sono ni Pinan sono yon, Pinan sono go
14-15 Pinan sono go Gekisai dai, Tsuki no ката
16-17 Tsuki no ката Gekisai sho, Saiha

+18 Gekisai Sho Garyu, Seienchin, Seipai, Kanku, 
Sushiho

Ката другого 
кола на вибір, 

яке не 
демонструвалося
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2. Головний суддя знаходиться в центральній позиції лицем до учасників. Інші 
чотири судді знаходяться в кутах зони змагань.

3. У кожного судді – набір карток з балами, червоний і білий прапорці.

4. Суддівські категорії :

      1) Регіональна категорія. Судді регіональної категорії мають право 
обслуговувати чемпіонати міста та чемпіонати області.

      2) Національна категорія. Судді національної категорії мають право 
обслуговувати чемпіонати міста, чемпіонати області, кубки та чемпіонати 
України, та Всеукраїнські змагання.

      3) Міжнародна категорія. Судді міжнародної категорії мають право 
обслуговувати чемпіонати міста, чемпіонати області, кубки та чемпіонати 
України, міжнародні турніри, кубки та чемпіонати Європи, кубки та чемпіонати 
світу.

12. Порядок проведення змагань

    1. Відбіркові змагання здійснюються в першому і другому колах змагань.

Порядок виступу учасників визначається жеребкуванням. Після жеребкування 
учасники виконують стандартне обов'язкове відбірне ката. Максимальна оцінка 
за виконання ката - 7,0 балів, а мінімальна - 5,0 балів. Залежно від якості 
виконання ката в зазначеній вилці можуть бути нараховані або відняті бали. 
Порядок зайнятих місць визначається за сумою балів - чим більше сума, тим вище 
місце.

  2. До другого кола відбіркових змагань  допускаються 8 учасників, які набрали 
кращі бали в першому колі змагання. У другому колі змагань, максимальна 
оцінка- 9,0 балів, а мінімальна - 7,0 балів.

  3. Після другого кола бали першого і другого кола підсумовуються і в фінальне 
3-є коло проходять чотири спортсмена з кращими балами.

  4. У третьому фінальному колі двоє спортсменів з 4-х з найвищими балами 
будуть боротися за 1 місце, а двоє спортсмени, що залишилися - за 3-е місце.

  5. Суддівство в третьому колі проводиться за прапорцевою системою .
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6. У першому і другому колі змагань категорія спортсменів шикується перед 
майданчиком в порядку черги виступу. Секретар змагань викликає чергового 
спортсмена для виконання ката. Почувши своє ім'я, спортсмен виходить на лінію 
майданчика і чекає на запрошення головного судді. Головний суддя жестом 
правої руки вказує на стартову лінію і запрошує спортсмена командою «Накай!». 
Спортсмен виконує уклін, потім заходить на татамі і слідує до стартової лінії. На 
стартовій лінії спортсмен зупиняється  і виконує уклін з вигуком «Ос!» і очікує 
подальшої команди. Головний суддя піднімає праву руку вертикально вгору 
відкритою долонею в напрямку до спортсмена, спортсмен голосно вимовляє 
назву ката. Спортсмен починає виконання ката на свій розсуд (ніяких команд 
більше не подається).

  7. Приступаючи до виконання ката спортсмен приймає відповідну стартову 
стійку і налаштовується на виконання шляхом короткої медитації з закритими 
очима, потім голосно і чітко оголошує назву ката і переходить до виконання ката. 
При оголошенні назви ката не слід кричати! Але якщо судді не розчують назву 
ката, то учасник карається дискваліфікацією. Будь-які додаткові команди 
заборонені.
  8. Секретар записує назву ката, яке виконує спортсмен, в офіційний протокол 
змагань з ката.
  9. Виконавши ката, учасник(и) самостійно, без команд рефері, повертається у 
вихідну позицію і очікує команду рефері.
 10. Головний суддя має право скликати суддів для наради у випадках:
      1) спортсмен робить помилку або проводить дії, що караються 
дискваліфікацією;
      2) спортсмен отримує травму, або знаходиться у неадекватному стані;
      3) виникають питання, що стосуються оцінки спортсмена;
      4) кутовий суддя показує головному судді, що він помітив помилку або хоче 
проконсультуватися з головним суддею.
  11. Якщо кутовий суддя зауважив щось, що відноситься до вищевказаних 
пунктів, він сигналізує про це головному судді, використовуючи свисток.
  12. Якщо думки кутових суддів розходяться, головний суддя приймає рішення 
за принципом більшості голосів.
  13. За командою головного судді всі кутові судді готуються винести рішення і 
одночасно піднімають вгору картки з балами по команді головного судді або по 
свистку. За бальною системою картки спочатку піднімаються вгору в сторону 
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секретаря-інформатора, після оголошення балів секретарем і свистка головного 
судді картки з балами кутові судді повертають в сторону глядачів, після 
наступного свистка кутові судді опускають картки донизу.
  14. При суддівстві за бальною системою один з секретарів повинен голосно 
оголошувати бали, виставлені суддями, починаючи з головного судді і рухаючись 
від нього за годинниковою стрілкою. Другий секретар повинен записувати 
оголошені бали в спеціальний протокол і підраховувати середній бал за 
обумовленою процедурою.
  15. Секретар повинен голосно оголосити середній бал.
  16. Після оголошення середнього балу головний суддя подає сигнал до виходу 
поштовхом правої руки від себе в напрямку заднього краю майданчика. Учасник 
виконує уклін і виходить з майданчика.
   17. У третьому колі змагань при суддівстві за прапорцевою системою у 
фінальному поєдинку спортсмени викликаються як при змаганнях в розділі 
куміте. Білий - претендент з кращими балами, Червоний - претендент з меншою 
кількістю балів. Претендентові Червоний пов'язується червона пов'язка.
  18. Головний суддя виходить до спортсменів, по команді головного судді 
спортсмени і головний суддя виконують уклін прямо, також по команді 
головного судді спортсмени повертаються виконують уклін головному судді, в 
наступному по команді головного судді спортсмени виконують уклін один 
одному. Потім головний суддя займає своє місце на майданчику.
  19. У 3-му колі першим ката виконує спортсмен з Червоною пов’язкою, другий 
спортсмен залишає майданчик і знаходиться в позиції очікування обличчям до 
головного судді. За командою головного судді починається виконання ката і 
закінчується з поверненням у вихідне положення, а потім спортсмен по команді 
головного судді займає положення очікування за межами майданчика. Далі 
другий спортсмен виходить на стартову лінію по команді головного судді 
«Накай!» і виконує ката. По завершенні виступу обома учасниками головний 
суддя встає між спортсменами і закликає кутових суддів прийняти рішення. 
Кутові судді приймають обов'язкове рішення на користь одного зі спортсменів.
20. Головний суддя підраховує кількість прапорів, починаючи з крайнього 

правого кутового судді проти годинникової стрілки. Потім підраховує прапори 
протилежного кольору. Головний суддя приєднує свій голос до одного з прапорів 
і приймає остаточне рішення простою більшістю голосів.

13. Суддівство в змаганнях у розділі ката
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1. Судді виносять свої рішення і оголошують переможця.
2. Суддівство проводиться за змішаною системою: бальною і прапорцевою.

  3. Бальна система. Кожен суддя виносить оцінку в кількості балів, сума 
суддівських оцінок складає загальний бал за виступ спортсмена.
4. Прапорцева система. Рішення судді демонструють за допомогою білого або 

червоного прапорців.
5. Змішана система. За виступ перших кіл змагань судді виносять рішення за 

бальною системою, а фінальний виступ оцінюється за прапорцевою системою .

14. Критерії оцінювання

1. Ката повинно зберегти цінність і принципи традицій. Виконання ката має 
бути реалістичним, подібно ведення бою і демонструвати концентрацію і силу в 
техніці виконання.
2. При виконанні ката необхідно показати силу, міць і швидкість, а також грацію, 

ритм і баланс.
3. Виняткове значення має вміння виконавця ката «бачити» оточуючих його 

уявних супротивників. Коли учасник фіксує початок виконання противником 
будь-якої атакуючої дії, погляд природно перекладається на противника, при 
цьому погляд не повинен жорстко фіксуватися, застигати на уявному 
супротивнику. При виконанні ката мається на увазі наявність декількох, а не 
одного, уявних супротивників, тому різкий випереджаючій технічну дію поворот 
голови в бік одного з уявних супротивників не є помилкою. Незалежно від якості 
виконання технічних елементів, складових ката, якщо учасник демонструє 
неправильну техніку погляду, він карається зниженням оцінки.
4. Виконання технічних дій в розрахунку тільки на показовий ефект, наприклад, 
виконання невиправдано високих ударів ногами, ігноруючи реальне місце 
розташування уявного противника, карається зниженням оцінки, незалежно від 
того, наскільки красиво виглядає виконання ката.
5. Невиправдані переміщення центру ваги, а також зайві рухи карається 

зниженням оцінки, незалежно від того, наскільки красиво виглядає виконання 
ката.
6. Удари і блоки, пов'язані з переміщеннями, повинні завершуватися одночасно 

з приходом в стійку. Наприклад, при виконанні удару Ой Сейкен Цукі з кроком 
вперед в стійку Зенкуцу Дачі, удар повинен завершуватися одночасно з приходом 
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в стійку. Виконання ударів і блоків після приходу в стійку або з запізненням 
карається зниженням оцінки.
7. У командному ката три учасники команди повинні починати ката одночасно 

і в одному напрямку і повинні продемонструвати компетентність у всіх аспектах 
виконання ката, а також синхронність дій.

8. Ката оцінюється суддями відповідно до таких чотирьох базових критеріїв: 
відповідність, технічний рівень, спортивний рівень і складність. Кожен з 
критеріїв має однакове значення сам по собі.
   8.1. Відповідність 
 Йдеться про форму та стандарти школи. І тільки, якщо це є ексклюзивний 

чемпіонат WKB.
   8.2. Технічний рівень
В оцінюванні цього критерію будуть спостерігатися такі змінники:
  1) загальне виконання і демонстрація технічних властивостей ката;
  2) правильна послідовність в ката (точність в послідовності і виконанні 

техніки);
  3) належна демонстрація стійки, стан повної концентрації уваги і концентрація 

енергії;
 4) розуміння застосування техніки ката;
 5) правильність виконання основних технік;
 6) переміщення, використання сили і розслаблення, скорочення і розтягування 

тіла, швидкого і повільного виконання технік;
 7) не награність і відсутність перебільшення в рухах;
 8) правильний рух голови і очей;
 9) синхронність у виконанні командного ката;
10) належне дихання;
11) бойовий дух;
12) повернення в початкове положення;

     8.3. Спортивний рівень (Атлетичність)
В оцінюванні цього критерію будуть спостерігатися такі змінники:
- сила і міць виконання основних технік;
- дотримання балансу;
- швидкість;
- ритм.
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    8.4. Технічна складність ката .
Технічну складність ката необхідно врахувати при винесенні оцінки.
                                 

                              15. Принципи нарахування балів 

1. В процесі оцінки ката враховуються такі недоліки:
     1) невелика втрата балансу;
    2) вихід на татамі виконаний неправильно або не повністю (вітання 

вважається повагою і як частина рухів ката), наприклад, неправильна форма;
   3) завершення або виконання удару кулаком за межами татамі;
   4) несинхронізований рух, наприклад виконання техніки перед завершенням 

переходу, або відсутність синхронності в разі виконання командних ката;
   5) використання різних команд, в тому числі і голосових (від будь-якої іншого 

людини, включаючи інших членів команди) або такі дії, як удар по землі ногами, 
ляпас по грудях, руках або доги, або неадекватне дихання не є прийнятими і судді 
повинні врахувати їх  для прийняття рішення.
2. Штрафні бали 
2.1. Принципи нарахування балів :
  1) крок при нарахуванні або відніманні балів становить 0,1 бала;
  2) одноразова незначна помилка карається відніманням 0,1 бала;
  3) одноразова суттєва помилка карається вирахуванням з оцінки 0,2 бала;
  4) одноразова груба помилка карається вирахуванням з оцінки 0,3 бала;
  5) в разі неодноразового повторення помилки сумарно з оцінки за помилку 

даного роду може бути вирахувано до 0,5 бала;
  6) в разі, якщо суддівська бригада не здатна у винесенні оцінки, вона повинна 

звернутися за отриманням вказівок до Верховного судді змагань з ката.
2.2. Бали знімаються в наступних випадках:
  1) спортсмен припускається помилки, але продовжує виконання ката;
  2) спортсмен робить паузу з незрозумілої причини, після чого продовжує 

виконання ката;
  3) спортсмен в ході виконання ката заступив за лінію, що позначає край 

майданчика, однією ногою (- 0,5 бала);
 4) спортсмен в ході виконання ката став на лінію однією ногою (- 0,2 бала);
 5) спортсмен при виконанні ката зробив невиправдану паузу, то за рішенням 

головного судді, сформульованому після наради з кутовими суддями, учасник 
карається вирахуванням з оцінки до 1,0 бала;
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6) спортсмен при виконанні ката пропустив одне або кілька рухів (в залежності 
від ступеня порушення до - 2,0 бала або дискваліфікацією);
  7) в інших випадках за рішенням рефері, сформульованому після наради з 

кутовими суддями.

                                             16. Визначення призерів
1. Загальна кількість учасників змагань не обмежена.
2. Всього виконується три кола змагань. Для виявлення переможця проходження 
всіх трьох кіл є обов'язковим.
3. Суддівство змагань в розділі «ката» проводяться за змішаною системою.
4. Суддівство в перших двох колах змагань проводиться за бальною системою. 
Кожен з 5 суддів оцінює виконання ката учасником. Мінімальна і максимальна 
оцінки, виставлені суддями, відкидаються. Три оцінки, які залишилися, 
підсумовуються, отримана сума балів визначає місце, зайняте учасником. Якщо 
змагання обслуговує бригада з трьох суддів, то в залік йде сума оцінок, 
виставлених усіма 3-ма суддями.
5. У разі, якщо два або більше учасників змагань набрали однакову суму балів у 
півфіналі для виявлення фіналістів проводиться наступна послідовність дій:
     1) перевага віддається учаснику, найнижча оцінка  якого є вищою;
     2) перевага віддається учаснику, найвища оцінка  якого є вищою;
     3) перевага віддається учаснику, якому головний суддя поставив більш 
високу оцінку;
    4) якщо переможець не може бути визначений за вказаними вище пунктам, то 
обидва учасники, які набрали однакові бали, одночасно виконують стартове ката 
і судді визначають переможця, показуючи своє рішення червоним і білим 
прапорцями.
6. У фіналі змагань при використанні прапорцевої системи кутові судді 
приймають обов'язкове рішення на користь одного зі спортсменів, а головний 
суддя приєднується своїм голосом і виносить остаточне рішення.

                                        17. Критерії дискваліфікації
     Учасник або команда можуть бути дискваліфіковані за будь-яких наступних 
причин:
     1) виконання ката, що не входить до списку ката для виконання у відповідній 
категорії або оголошення про таке ката;
     2) спортсмен виконує не те ката, яке він оголосив;
     3) спортсмен не закінчив виконання ката;
     4) однозначна пауза або зупинення виконання ката на кілька секунд;
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     5) втрата балансу, що призвело до падіння учасника під час виконання ката;
     6) спортсмен в ході виконання ката обома ногами вийшов за край майданчика;
    7) втручання в роль суддів (наприклад, якщо суддя змушений був 
переміщатися, щоб уникнути фізичного контакту із учасником);
     8) падіння поясу під час виконання ката;
     9) спортсмен користується мовою спілкування, такою, що суперечить духу і 
змісту карате;
   10) неправильна поведінка або недотримання інструкцій Головного судді;
   11) при зміні направленості техніки в виконанні ката;
   12) при запізненні більше, чим на 1 хвилину після оголошення прізвища 
спортсмена для прибуття на татамі.

                                  18. Обладнання місця для змагань з ката

1. Безпосереднім місцем проведення змагання є майданчик  розміром 8м*8м ,та 
додатково 1 м для зони безпеки спортсменів.
2. Майданчик повинен буди рівним і достатніх розмірів, для виконання 
учасниками будь-якого ката .
3. Місце початкової позиції для виконання ката повинно бути позначено білою 
лінією довжиною 0,5 м і шириною 0,05 м.
4. Стіл (столи) та стільці для секретаря-інформатора, технічного секретаря та 5 
стільців для членів суддівської  бригади.
5. П’ять комплектів карток з балами  від 0 до 10 з 1-ю десятою часткою бала для 
визначення оцінок та чотири комплекти прапорців білого та червоного кольорів.
6. Свистки членів суддівських бригад повинні бути особистими.
7. Табло (за наявністю у місці змагань).
8. Список стандартних змагальних ката та категорії для змагання.
9. Червона пов'язка (не повинна заважати руху спортсменів).

В.о. директора департаменту фізичної
культури та неолімпійських видів спорту                           Олександр СТЕЦЕНКО

ПОГОДЖЕНО
Президент ГО «Всеукраїнське
об’єднання Кіокушин БуДо карате»
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