ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Міністра
молоді та спорту України
Матвій БІДНИЙ
Регламент
проведення чемпіонату України з кіокушинкай карате (молодь, юніори, юнаки)
у розділах «куміте», «ката», ІV ранг
1. Цілі та завдання
Чемпіонат України з кіокушинкай карате (молодь, юніори, юнаки)
у розділах «куміте», «ката», ІV ранг (далі – чемпіонат України) проводиться
з метою:
широкого залучення населення до занять фізичною культурою та спортом;
подальшого розвитку виду спорту і його популяризації в державі;
підвищення рівня майстерності спортсменів;
відбору сильніших спортсменів до складу національної збірної команди
України для участі в міжнародних змаганнях;
активізації навчально-тренувальної роботи в спортивних організаціях;
підведення підсумків роботи в спортивних організаціях.
2. Строки і місце проведення змагань
Чемпіонат України проводиться з 24 по 26 вересня 2021 року
в м. Кропивницькому (Факультет фізичного виховання Центральноукраїнського
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка,
вул. Верхня Пермська, буд. 3).
3. Організація та керівництво проведенням змагань
Керівництво проведенням чемпіонату України здійснюють Міністерство
молоді та спорту України (далі – Мінмолодьспорт) та ГО "Національна
федерація кіокушинкай карате України" (далі – Федерація).
Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення чемпіонату
України покладається на управління молоді та спорту Кіровоградської обласної
державної адміністрації та головного суддю змагань, кандидатура якого
рекомендована Федерацією і затверджується наказом Мінмолодьспорту.
Відповідальна особа за дотримання учасниками відповідних санітарних
та протиепідемічних заходів Кузьмін Олександр Васильович.
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4. Учасники заходу
До участі у чемпіонаті України допускаються збірні команди Автономної
Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя.
Вікова категорія учасників змагань:
молодь:18-20 років;
юніори: 16-17 років;
юнаки: 14-15 років.
Форма одягу учасників змагань спортивна, відповідно до вимог Правил
спортивних змагань з кіокушинкай карате (далі – Правила).
Всі питання щодо належності спортсменів до фізкультурно-спортивних
товариств, відомств, територій, консолідованого заліку, нарахування
заохочувальних очок, тощо, вирішуються тільки на початку змагань на підставі
заявок на участь у змаганнях.
Чемпіонат України проводиться серед спортсменів чоловічої та жіночої статі
у розділах «куміте» та «ката»:
Рівень допуску до змагань (за класифікацією):
молодь: - не нижче 3 розряду;
юніори: - не нижче 2 юнацького розряду;
юнаки: - не нижче 3 юнацького розряду.
5. Характер заходу
Змагання особисто-командні, проводяться відповідно до Правил.
6. Програма проведення змагань
Чемпіонат України проводиться за умови дотримання карантинних норм,
а також інших вимог законодавства в частині запровадження посилених
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,
з урахуванням фактичних обставин щодо епідемічної ситуації та зонування
на дату проведення змагань, і відповідно до вимог щодо одночасного перебування
учасників (спортсменів, тренерів, суддів) у спортивній споруді (місці проведення
змагань).
Проведення змагань відбувається без глядачів за умови дотримання
учасниками відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення
обов’язкового щоденного контролю стану здоров’я учасників.
Вагові категорії: відповідно до Правил.
Змагання серед молоді чоловічої статі та молоді жіночої статі проводяться
окремо для учасників чоловічої та жіночої статі:
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Розділ
змагань

Стать
учасників
чоловіки

«куміте»
жінки
«ката»

Вагові категорії, кг
до
65,0
до
50,0

чоловіки
жінки

65,070,0

70,075,0

50,0-55,0

75,080,0

80,085,0

55,0-60,0

85,090,0

60,0-65,0

понад
90,0
понад
65,0

1-й рівень складності груп «ката»,
прапорцева система

Спосіб
проведення
змагань
олімпійський
/ круговий
олімпійський
/ круговий
олімпійський

Розділ «КУМІТЕ»:
Схема проведення поєдинків: 2 хв., 2 хв., 2 хв.
Розділ «КАТА» (індивідуальні змагання):
Рівень складності груп «КАТА» – 1-й рівень:
 відбіркові кола: обов’язкові ката за жеребкуванням карток з їх назвами
рефері – Гексай-дай, Янцу, Цукі-но-ката, Сайха, Гексай-шо;
 чвертьфінал, півфінал зустріч за 3-тє місце, фінал: ката за особистим
вибором з Сейпай, Гарю, Сейенчін, Канку, Сусі-хо.
Ката за особистим вибором у чвертьфіналі, півфіналі, зустрічі за 3-тє місце
та фіналі мають бути різними.
Змагання серед юніорів та юніорок проводяться окремо для учасників
чоловічої та жіночої статі:
Розділ
змагань

Стать
учасників
юніори

«куміте»
юніорки
«ката»

юніори
юніорки

Вагові категорії, кг
до
60,0

70,075,0понад
75,0
80,0
80,0
55,060,0понад
до 50,0 50,0-55,0
60,0
65,0
65,0
Рівень складності груп «ката» – 2-й рівень,
прапорцева сигналізація
60,065,0

65,070,0

Спосіб
проведення
змагань
олімпійський
/ круговий
олімпійський
/ круговий
олімпійський

Розділ «КУМІТЕ»:
Схема проведення поєдинків: 2 хв., 2 хв., зважування, 2 хв.
Розділ «КАТА»:
Рівень складності груп «ката» – 2-й рівень:
 відбіркові кола: обов’язкові ката за жеребкуванням карток з їх назвами
рефері – Гексай-дай, Цукі-но-ката, Янцу;
 чвертьфінал, півфінал зустріч за 3-тє місце, фінал: ката за особистим
вибором з Гексай-дай, Цукі-но-ката, Янцу, Сайха або Гексай-шо.
Ката за особистим вибором у чвертьфіналі, півфіналі, зустрічі за 3-тє місце та
фіналі мають бути різними.
Змагання серед юнаків та дівчат проводяться окремо для учасників чоловічої
та жіночої статі:
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Юнаки:
Розділ
змагань
«куміте»
«ката»

Вагові категорії, кг
Спосіб
НайлегНапів- Сере- НапівНайваж
змагань
Легка
Важка
ша
середня дня
важка
ча
50,055,060,0- 65,070,0- понад олімпійський
до 50,0
55,0
60,0
65,0
70,0
75,0
75,0
/ круговий
3-й рівень складності, прапорцева система
олімпійський

Дівчата:
Розділ
змагань
«куміте»
«ката»

Вагові категорії, кг
Найлегша Легка Середня Напівважка
Важка
50,0понад
до 50,0
55,0-60,0
60,0-65,0
55,0
65,0
3-й рівень складності, прапорцева система

Спосіб
змагань
олімпійський /
круговий
олімпійський

Розділ «КУМІТЕ»:
Схема проведення поєдинків у розділі «куміте»: 1,5 хв., 1,5 хв., 1,5 хв.
Розділ «КАТА»:
Змагання у розділі «ката» проводяться за 3-м рівнем складності:
 відбіркові кола: обов’язкові ката за жеребкуванням карток з їх назвами
рефері – Пінан соно 2-5;
 чвертьфінал, півфінал, зустріч за 3-тє місце, фінал: ката за особистим
вибором з Гексай-дай, Цукі-но-ката, Янцу.
Ката за особистим вибором у чвертьфіналі, півфіналі, зустрічі за 3-тє місце
та фіналі мають бути різними.
Програма змагань:
24 вересня 2021 року:
до 14:00 – заїзд та розташування учасників;
14:00 – 20:00 – реєстрація команд, мандатна та медична комісії, зважування
учасників (адреса: вул. Верхня Пермська, буд. 3);
20:00 – 21:00 – жеребкування, відпочинок.
25 вересня 2021 року:
07:15 – 07:30 – нарада технічного секретаріату (адреса: вул. Верхня Пермська,
буд. 3);
07:30 – 08:00 – суддівська нарада, складання суддівських бригад;
08:00 – 12:00 – змагання у розділі «ката»;
12:00 – 13:00 – нагородження переможців та призерів змагань у розділі «ката»;
14:00 – початок змагань у розділі «куміте» серед юнаків та дівчат;
19:00-20:00 – закінчення змагань, нагородження переможців та призерів
змагань.
26 вересня 2021 року:
08:15 – 08:30 – нарада технічного секретаріату (адреса: вул. Верхня Пермська,
буд. 3);
08:30 – 08:55 – суддівська нарада, складання суддівських бригад;
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09:00 – 12:45 – відбіркові змагання у розділі «куміте» серед молоді чоловічої
та жіночої статі, серед юніорів та юніорок;
12:45 – 12:55 – шикування суддів, представників команд, запрошених
офіційних осіб, шикування учасників для вхідного маршу;
13:00 – 13:30 – урочисте відкриття змагань, парад учасників;
13:30 – 18:00 – початок фінальної частини змагань у розділі «куміте» серед
молоді чоловічої та жіночої статі, серед юніорів та юніорок;
18:00 – 19:00 – нагородження переможців та призерів змагань, закриття
змагань, від’їзд учасників змагань.
7. Безпека та підготовка місць проведення змагань
Підготовка
місць
проведення
змагань
здійснюється
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"
та з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року
№ 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2" (зі змінами), постанови Головного державного санітарного лікаря
України від 19.11.2020 № 58 "Про затвердження протиепідемічних заходів під час
проведення спортивних змагань на період карантину у зв’язку з поширенням
коронавірусної хвороби (COVID-19)", а також за згодою Управління молоді
та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації на проведення
чемпіонату України.
8. Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів
Спортсмени, які посіли 1, 2, 3 місця на чемпіонаті України нагороджуються
дипломами та медалями Федерації відповідних ступенів.
Переможці і призери у командному заліку нагороджуються дипломами
та медалями Федерації відповідних ступенів.
Першість визначається відповідно до Правил за максимальною кількістю
очок.
9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників
Витрати на організацію та проведення чемпіонату України здійснюються за
рахунок коштів Федерації та інших позабюджетних коштів залучених Федерацією.
Витрати на відрядження учасників змагань (спортсмени, тренери
та супроводжуючі особи): проїзд до місця змагань і зворотно, добові у дорозі,
розміщення, харчування, перевезення спортивної техніки та інвентарю до місця
проведення змагання та зворотно, та інші витрати здійснюються за рахунок
організацій, що відряджають.
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10.

Строки та порядок подання заявок на участь

Попередні заявки на участь команд у чемпіонаті України надсилаються
до початку змагань до штаб-квартири ГО "Національна федерація кіокушинкай
карате України" (адреса: вул. Київська, буд. 2, кв. 43, м. Вінниця, 21009, телефон
для зв’язку: +380 63 617-23-70).
Для участі у змаганнях до мандатної комісії в день приїзду подаються: іменні
заявки завірені печаткою та підписом керівництва структурних підрозділів
з питань фізичної культури та спорту областей, АР Крим, мм. Києва і Севастополя,
лікарем, оригінал та копія паспорту або свідоцтва про народження, класифікаційні
книжки, страхові поліси в яких передбачена участь у спортивних змаганнях,
та довідки з результатами експрес-тестуванням на визначення антигену до вірусу
COVID-19, на офіційному бланку завіреному печаткою.
Питання щодо допуску до участі у змаганнях спортсменів або команд
Донецької, Луганської областей, м. Севастополя та АР Крим вирішуються
суддівською колегією.
До змагань допускаються команди та учасники, які підтвердили
в установлений термін свою участь.
Звіт головного судді змагань, протоколи результатів змагань, заявки (іменні
та командні), надсилаються протягом 5 календарних днів після закінчення
змагання листом від Федерації, у паперовому вигляді, до Мінмолодьспорту
за адресою: вул. Еспланадна, 42, м. Київ, Україна, або в електронному вигляді
на електронну адресу:correspondent@msms.gov.ua.
Оперативна інформація про кількість учасників, кількість регіонів
та призові місця команд-учасників з фотографіями зі змагань (не пізніше 8:00
наступного дня) на електронні адреси: chervotoka4@gmail.com та denysov@ukr.net.

Цей регламент є офіційним викликом на змагання
Начальник відділу масового спорту

ПОГОДЖЕНО
Президент ГО "Національна федерація
кіокушинкай карате України"
_________________ Олександр КОРОЛЬ
"____"___________2021 р.

Артем ОРІШЕВСЬКИЙ

