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ПОЛОЖЕННЯ
ПРО 5-й ВІДКРИТИЙ ТУРНІР З КАРАТЕ
ПАМ’ЯТІ ВАЛЕНТИНА УГНІЧА
1. Мета і завдання змагань
Змагання проводяться під гаслом: «В ЄДИНІЙ УКРАЇНІ - ЄДИНЕ КАРАТЕ». Для участі в
змаганнях запрошуються спортсмени та судді БУДЬ-ЯКОГО СТИЛЮ КАРАТЕ ТА БУДЬ-ЯКОЇ
СПОРТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КАРАТЕ
Ціль змагань
•
вшанування пам'яті Валентина Васильовича Угніча, першого президента Сумської
обласної федерації карате, Віце-президента ВАК «ІКА Госоку Рю Будо»;
•
сприяння дружбі та єднанню різних напрямків та версій карате, що культивуються в
області;;
•
сприяння розвитку та популяризації в Сумській області спортивного та загального
карате серед дітей та молоді,;
•
підготовка членів збірних команд області до участі у всеукраїнських та міжнародних
змаганнях,
•
підвищення кваліфікації суддівської колегії області

2. Термін і місце проведення змагань
Змагання будуть проведені 29-30 вересня 2018 р. в місті Суми в спортивному комплексі
СумДУ. Остаточний розклад змагань буде повідомлено після отримання підтвердження участі
команд в змаганнях 26 вересня 2018 р.

3. Організація та керівництво проведенням змагань
Загальне керівництво змаганнями здійснюють Управління молоді та спорту Сумської
обласної державної адміністрації (Лантушенко Д.С.), Клуб Традиційного та Спортивного Карате
«Терра-Суми» (Лозовий А. Л.), Клуб карате «Прогрес» (Угніч І. В.)
Безпосереднє проведення змагань покладається на суддівську колегію, спільно сформовану
організаторами змагань. Інспектор змагань Лозовий А.Л. (Суми, МК), головний суддя змагань
Угніч І. В. (Суми, 1 кат), головний секретар змагань Лозова К. А. (Суми, МК)

4. Учасники змагань
УМОВИ ДОПУСКУ КОМАНД: До участі допускаються збірні команди клубів Сумської
області, а також запрошені організаторами команди з інших областей.
УМОВИ ДОПУСКУ УЧАСНИКІВ: До участі у змаганнях допускаються спортсмени, які
офіційно заявлені спортивною організацією, мають дозвіл лікаря, пройшли підготовку в одному зі
стилів карате під керівництвом кваліфікованого тренера не менше 6 місяців та отримали
акредитацію мандатної комісії змагань.
Кількість учасників від організації в кожному розділі особистих змагань не обмежена при
наявності відповідної кваліфікації.
Вік учасників визначається на день мандатної комісії за датою народження.
Кожен учасник виступає тільки в своїй віковій групі та ваговій категорії. Допускається
участь кандидатів до збірних команд України в суміжній старшій віковій групі чи більш важкій
категорії в своїй віковій групі. При цьому вони втрачають право участі у відповідному виді

змагань своєї вікової групи.
ОДЯГ СПОРТСМЕНІВ. В усіх категоріях змагань спортсмени повинні бути одягнені в
карате-гі білого кольору. Жінки та дівчата можуть вдягати під куртку футболку білого кольору з
коротким рукавом. Захисне спорядження згідно правил змагань. Учасник в неохайній або
невідповідній формі може бути відсторонений від участі в змаганнях.
ТРЕНЕРИ ТА ПРЕДСТАВНИКИ: Кожна команда може акредитувати 1 офіційного
представника та по 1 тренеру на десять заявлених учасників. Офіційний представник команди
повинен обов'язково пройти суддівський семінар-брифінг. Тренери допускаються в зону змагань
тільки в спортивній формі та взутті. За порушення, допущені тренером, покарання накладається на
учасника, якого тренер представляє.
СУДДІ: Кожна команда повинна надати не менше 1 кваліфікованого судді на кожну повну
чи неповну десятку заявлених учасників. Організації, що проводять змагання, надають не менше 5
судців, що мають суддівську кваліфікацію за відповідною версією правил.
Форма суддів: біла сорочка з коротким рукавом, брюки сірого кольору, краватка кольору,
прийнятого у відповідній версії правил, темне взуття на тонкій м'якій підошві.
Всі судді повинні обов'язково прийняти участь в суддівському семінарі-брифінгу. Судді
допускаються до роботи на певних суддівських посадах за результатами семінару-брифінгу та
згідно з їх кваліфікацією. Команди, що не виставили суддів, вносять благочинний внесок в
преміальний фонд суддівської колегії, розмір якого встановлює оргкомітет

5. Регламент та програма змагань
Змагання проводиться за правилами \¥КЕ

КАТА
Ката індивідуальне проводяться для таких вікових груп:
- ЮНАКИ:
6 р., 7 р., 8 р., 9 р., 10 р„ 11 р„ 12-13 р„ 14-15 р.
- ДІВЧАТА:
6-7 р, 8-9 р., 10-11 р., 12-13 р., 14-15 р.,
Спортсмени мають право виконувати ката будь-якого стилю карате
Правила виступу в змаганнях з ката в залежності від віку спортсменів відображено в таблиці:
В ік

М ін ім а л ь н а к іл ь к іс т ь

М о ж л и в іс т ь

к а т а , п о т р іб н и х д л я

п ов тор у ката

Р ів е н ь к а т а

у ч а с т і в у с іх к о л а х
к а т е г о р ії

6 -9 р

і

Дозволяється

10-13 р

2

14-15 р

За кількістю кіл

Дозволяється через коло
Не дозволяється

Початкові ката, в медальних поєдинках
дозволено виконувати ката вищого рівня
Початкові ката, ката вищого рівня
Ката будь-якого рівня

КУМІТЕ
Тривалість двобою: для учасників до 8 років — 1 хвилина, для учасників до 14 років - 1,5
хвилини; для учасників до 14-15 років — 2 хвилини;
Категорії індивідуальних змагань з КУМІТЕ:
Ч О Л О В ІК И
В ік о в і гр уп и

6 років
7 років
8 років
9 років
10-11 років
12-13 років
14-15 років

Ж ІН К И

К а т е г о р ії зм а г а н ь

ФАНТОМ
ФАНТОМ
- 28 кг; + 28 кг
- ЗО кг; + ЗО кг
- 34 кг; - 42 кг;+42 кг
- 42 кг; -50 кг;+50кг
- 57 кг; - 63 кг; + 63 кг

В ік о в і гр у п и

6-7 років
8 років
9 років
10-11 років
12-13 років
14-15 років

К а т е г о р ії зм а га н ь

ФАНТОМ
- 28 кг; + 28 кг
- 30 кг; + 30 кг
-39 кг;+39 кг
-43 кг;+43 кг.
- 47 кг; + 47 кг

Обов'язкове захисне спорядження - накладки на руки червоного чи синього кольору,
накладки на гомілку та стопу. За бажанням може бути використане таке спорядження: для
чоловіків - пахова раковина, для дівчат та жінок - протектор на груди, для кадетів - маска і
захисний жилет, для юніорів і дорослих - захисний жилет

6. Нагородження переможців

Переможці та призери змагань нагороджуються медалями та дипломами.
Учасники, що не з'явилися на нагородження дискваліфікуються і позбавляються зайнятого
місця.
Загальнокомандна першість не визначається.

7. Фінансування та умови прийому учасників
Фінансування витрат з проведення змагань здійснюються за рахунок кооперації коштів
організацій, що проводять змагання, спонсорських та інших позабюджетних надходжень,
добровільних пожертвувань.
Єдиний благодійний внесок - 250 гривень з учасника.
Витрати на проїзд, проживання та харчування учасників, тренерів та суддів при команді
несуть організації, що відряджають.

8. Порядок підготовки спортивних споруд
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 2025 від 18.12.1998р. «Про порядок
підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових
спортивних та культурно-видовищних заходів» підготовка спортивних споруд покладається на їх
власників

9. 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 змагань здійснюється Сумським обласним лікарсько-фізкультурним диспансером.
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.
Всі його рішення в межах компетентності обов’язкові для учасників, суддів, організаторів змагань.

10. Строки та порядок подання заявок на участь у змаганнях
Попереднє підтвердження участі та заявки на розміщення в готелі з зазначенням кількості
місць та часом прибуття та відбуття повинні бути зроблені до 15 вересня 2018 р за електронною
адресою terraskif@ukr.net або иапіс1г2010@gmail.com.
Попередня технічна заявка учасників обов'язково повинна бути зроблена з 20 по 26 вересня
2018 р включно на офіційному сайті ВАК «ІКА Госоку Рю Будо»: www.iKa-gosoku.com.ua/sport.
Коригування попередньої заявки може бути здійснено 29 вересня до закінчення роботи мандатної
комісії змагань (14-00).
Представник команди надає в мандатну комісію наступні документи:
• іменна заявка, офіційно завірена відряджуючою організацією та відповідним медичним
закладом
• копія технічної заявки, відправленої через офіційний сайт ВАК «ІКА Госоку Рю Будо»;
• паспорт або свідоцтво про народження на кожного учасника

11. Адреси і телефони оргкомітету
ugnich2010@gmail.com

каїегупаі Vапо\-а@і.иа
тагіа.ЬопсІагепко 1987@gmail .с о т
terraskif@ukr.net
www.iKa-gosoku.com.ua/sport

066-954-24-48
050-633-82-39
095433-25-94
050-637-76-17
он-лайн заявка

Угніч Ігор (головний суддя)
Лозова Катерина (гол. секретар)
Бондаренко Марія (розміщення)
Лозовий Анатолій

ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ЗАПРОШЕННЯМ НА ЗМАГАННЯ

