
 
 

П О Г О Д Ж Е Н О 

 

Президент  ГО «Всеукраїнське об’єднання 

«КІОКУШИН БУДО КАРАТЕ» 

__________________С.С Всеволодов 

„ ____ ”______________  2021 р. 

 З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 
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_______________________ Д.В. Айкін 
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ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення 
 Всеукраїнських змагань "Запорізька Січ" з кіокушин карате (WKB)  

серед  дітей, юнаків, юніорів,  дівчат, юніорок та дорослих  
у розділах «куміте» та «ката» 

 

 1. МЕТА І ЗАВДАННЯ 

Змагання проводиться з метою: 

- підвищення рівня здоров’я, фізичного та духовного розвитку населення;  

- розвитку і популяризації  Кіокушин карате WKB в Україні;  
- підвищення рівня майстерності спортсменів; 
- вдосконалення практичного досвіду суддями; 

- налагодження дружніх стосунків серед спортсменів різних федерацій та регіонів 
України. 

 

2. ТЕРМІН ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

2.1. Змагання відбудуться  14 березня  2021 року. 
2.2. Місце  проведення: вул. Дніпровська, 35, м. Запоріжжя, Спортивний оздоровчий 
комплекс «Запорізького Національного Університету». 

 

3. КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЬ ТА СУДІВСТВО 

3.1. Загальне керівництво організацією та проведенням змагань здійснюється ГО 

«Запорізька Спільнота «КІОКУШИН БУДО КАРАТЕ». 
3.2. Безпосереднє проведення змагань покладається на ГО «Запорізька спільнота 
«КІОКУШИН БУДО КАРАТЕ», та Головну суддівську колегію. 

3.3. Головний суддя змагань – суддя міжнародної категорії Айкін Дмитро Віталійович, 
4-й Дан. 
3.4. Голова суддівської колегії – Голова суддівської колегії WKB Чернявський Леонід 

Семенович 5-й Дан. 
3.5. Організатори змагань не несуть відповідальність за нещасні випадки та тілесні 

ушкодження під час змагань. 
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4. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 

13 березня (субота):  

16:00-18:00 мандатна та медична комісії, зважування учасників;  

14 березня (неділя): 

07:30-09:00 продовження мандатної та медичної комісії; 

07:30-8:00 суддівський семінар в розділі «ката» 

08:00-10:00 змагання в розділі «ката» 

10:00-11:00 суддівський семінар в розділі «куміте», складання суддівських 
бригад. 

11:00 початок відбіркових двобоїв у розділі «куміте»; (регламент 

проведення поєдинків за категоріями буде розісланий після 
отримання попередніх заявок) 

По закінченню 
боїв в категорії 

нагородження переможців та призерів змагань 

По закінченню 
турніру 

закриття змагань. 

 
5. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

5.1. У відкритих змаганнях беруть участь спортсмени, члени збірних команд з 

Кіокушин карате спортивних організацій (федерацій, асоціацій, клубів тощо). 
Учасники повинні надати до мандатної комісії такі документи: 
 заявочний лист на участь за встановленою формою з медичним допуском;  

 свідоцтво про народження або паспорт;  
 заяву з візою батьків щодо дозволу на участь у змаганнях;  
 реєстрація інструктажу з техніки безпеки життєдіяльності учасників 

змагань; 
 страховий поліс. 
Кожна команда проходить мандатну комісію з обов’язковою присутністю всіх її 

спортсменів і тренера-представника. 
5.2. Учасники змагаються у відповідній формі та особистих захисних протекторах 

(у розділі «куміте») згідно з чинними в Україні правилами змагань з Кіокушин карате 

WKB. 

Особисті протектори діти, юнаки та дівчата віком 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 м'яких 

матеріалів, не з твердого пластика. 

 Особисті протектори вікових категорій від 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 м'яких 
матеріалів, не з твердого пластика. 

З міркувань гігієни, спорядження здаватися в оренду не буде. 

Захисне спорядження має бути особистим та у якісному стані. У разі, якщо воно 
занадто зношене або воно має занадто тонку набивку, спорядження має бути замінено. 

Допускаються тільки рукавички, зроблені з м'яких матеріалів. 

Захист колін для всіх категорій - за бажанням. 
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Шоломи мають повністю покривати голову.  
 

6. ПРАВИЛА ЗМАГАНЬ 

 
6.1. Змагання проводяться з куміте згідно з Правилами Міжнародної Організації 

Кіокушин карате WKB  у відповідності до олімпійської системи.   

6.2.  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-синій галстук, темні штани, особистий свисток. 

6.3. Вагові категорії в розділі куміте:  
 

Вікова 
категорія 

Вагова категорія, кг Час поєдинку: 

Діти, юнаки, юніори 

6-7 років -20 кг -25 кг -30 кг +30 кг Хлопці 
- 8-11 років 1,5 хв. + 1,5 хв. + зважування 
+ 1,5 хв. 
- 12-17 років 2,0 хв. + 2,0 хв. + 
зважування + 2,0 хв. 
 (різниця у вазі – 3 кг.) 
 

8 – 9 років -25 кг -30 кг -35 кг +35кг 
10 – 11 років -30кг -35кг -40 кг +40кг 

12 – 13 років -40 кг -45 кг -50кг +50кг 
14 – 15 років -50 кг -55 кг -60 кг + 60 кг 

16 – 17 років -60 кг -65 кг -70 кг + 70 кг 

Дівчата:  
Дівчата –  
1,5 хв. + 1,5 хв. + зважування + 1,5 хв. 
 (різниця у вазі – 3 кг.) 

6-7 років -25 кг +25 кг ------- 
8-9 років -30 кг -35 кг +35 кг 

10-11 років - 35 кг -40 кг +40 кг 
12-13 років - 45 кг -50 кг +50 кг 

14-15 років - 50 кг +50 кг ------- 
16-17 років - 55 кг +55 кг ------ 

Чоловіки та жінки: 
Категорія Вагова категорія, кг Час поєдинку: 
Чоловіки, +18 -70 кг -80 кг +80 кг 3 + 2 + 2 + зважування+ 2  (різниця у вазі: 

– 5 кг, абсолютна категорія – 10 кг.) 

Жінки, +18 - 55 кг +55 кг 3 + 2 + 2 + зважування+ 2  (різниця у вазі: 
– 3 кг, абсолютна категорія – 5 кг.) 

 
6.4. Вікові категорії в розділі «ката»:  

Вікові 
категорії 

Відбіркові 
змагання, 

 1 коло 

Відбіркові змагання, 2 коло 
(8 спортсменів)  

Фінальні 
 змагання,  

3 коло 
(4 спортсмени) 

Категорії: дівчинки, дівчата, хлопчики, юнаки, чоловіки та жінки 

8-9 Taikioku sono san Ката на вибір: Pinan sono san, Pinan sono 
yon  

Ката другого 
кола на вибір, 
яке не 
демонструвало
ся 

10-11 Taikioku sono san  

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 

 

6.5. 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: 
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 об’єднати деякі межуючи вагові категорії;  
 проводити змагання у визначених вагових категоріях за круговим способом.  

7. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

 
7.1. Змагання проводяться згідно з чинними в Україні  правилами змагань з 

Кіокушин карате WKB.  

7.2. Командний залік є загальним для учасників чоловічої і жіночої статі. Для 
визначення місць команд за особисто-командною першістю враховуватимуться 
результати всіх учасників. Командні очки нараховуються згідно з чинними в Україні 

правилами змагань з Кіокушин карате WKB. 
7.3. Кожна команда повинна обов’язково надати двох представників для 

суддівства. 

7.4. Відсутність у команди представників для суддівства позбавляє представника 
такої команди подавати будь-які апеляції щодо організації турніру та проведення 
поєдинків і прийнятих по ним рішень. 

7.5. Згідно Наказу Кабінету Міністрів України та розпоряджень Головного лікаря в 
період карантинних обмежень спортивні заходи відбуваються за відсутністю глядачів. 
До зали змагань допускаються виключно лише обслуговуючий персонал, тренери та 

представники команд-учасників змагань. 
 

8. НАГОРОДЖЕННЯ 

8.1. Спортсмени в індивідуальному заліку, які посіли 1-3 місця, нагороджуються 
дипломами та медалями  відповідних ступенів. 

8.2. В індивідуальному заліку в змаганнях в розділі «куміте» встановлено два 3-х 

призових місця. 
 

9. УМОВИ ПРИЙОМУ УЧАСНИКІВ. ФІНАНСУВАННЯ 

9.1. Витрати на організацію та проведення змагань (нагородження переможців і 
призерів, харчування суддівської колегії, оренда спортивних споруд і допоміжних 
приміщень, штабу змагань та оргтехніки, оренда татамі, оплата канцтоварів, 

медикаментів, лікарського та обслуговуючого персоналу, друкування афіш, програмок 
та іншої атрибутики до змагань, розміщення реклами, транспортні та інші видатки на 
організацію та проведення змагань) здійснюються за рахунок ГО «ЗС «Кіокушин Будо 

карате», зацікавлених установ, організацій та спонсорів. 
9.2. Витрати на відрядження учасників, тренерів–представників, (проїзд в обох 

напрямках, розташування, харчування, збереження заробітної плати) – за рахунок 

коштів організацій, що відряджають. 
 

10. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПОПЕРЕДНІХ ТА ІМЕНИХ ЗАЯВОК 

 
10.1. Попередні заявки на участь у змаганнях подаються до 6 березня 2021 року 

в Оргкомітет на адресу:   

е-mail: zp.kyokushin@gmail.com 
тел. 067-848-33-08  Айкін Дмитро Віталійович 

10.2. До змагань допускаються команди (учасники), які підтвердили в 

установлений термін свою участь.  
10.3. Команди подають до мандатної комісії виключно іменні заявки (додаток 1), 

які мають бути завірені лікарем,  організацією, що відряджає, дозвіл батьків на участь у 

змаганнях (додаток 2), страхові поліси. 
10.4. Додатково до Заявки вказати, скільки буде суддів, представників команди і 

тренерів. Їм буде видано пропуск з зону змагань. Не більше 2 осіб представників на 

команду. Обов'язково мати змінне взуття. У зону змагань допускаються лише учасники 
та представники команд за перепустками. 

mailto:zp.kyokushin@gmail.com
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10.5. Кожна команда проходить мандатну комісію з обов’язковою присутністю 
всіх її спортсменів і тренера – представника. 

11. ПІДГОТОВКА СПОРТИВНИХ СПОРУД 

 
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”: 
- підготовка спортивних споруд покладається на їх власників; 
- контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпечення безпеки під час 

проведення змагань здійснює робоча комісія, яка утворюється Запорізькою 
обласною державною адміністрацією; 

- власник спортивної споруди не менш ніж за 4 години до початку змагань 

зобов’язаний подати до робочої комісії акт про готовність до проведення 
змагань. 

Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стало причиною виникнення 

надзвичайних обставин під час проведення змагань, тягне за собою відповідальність в 
установленому порядку. 

 

 
Це положення є офіційним запрошенням на змагання!!! 



 6 

Додаток 1 

 
Іменна заявка 

на участь у Відкритому чемпіонаті Запорізької області з Кіокушин карате (WKB) 

Запорізька Січ - 2021 

збірної команди від ______________________________________________________ 

Місце проведення: м. Запоріжжя     Дата: 13 березня 2021 р. 

№ 
п/п 

Прізвище, 
ім’я,   

  по батькові 
 

Рік, 
місяць, 
день 

нар-ння 

Повних 
років 

Розділ 
Куміте/ 
Ката 

Вага, 
кг 

Сту-
пінь, 

кю/дан 
П.І.П. тренер 

Підпис 
лікаря та 
печатка 

ЛФД 
/мед. уст./ 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

 
Перелічені у списку особи пройшли належне тренування і до змагань підготовлені. 
 

 
Тренер-представник   ______________          _______________________ 

М.П.           (підпис)   (прізвище, ім’я та по батькові) 

 
 

До участі в змаганнях допущено    ________________________________ спортсменів. 
                                                               (прописом) 
 

 

Лікар                  ______________    __ ________________________ 
               (підпис)               (прізвище, ім’я та по батькові) 

 
 

М.П. Спортивно-медичної установи  
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Додаток 2 

 

Заява 

 

Я, ____________________________________________________________________,  

(ПІП Батьків) 

дозволяю приймати участь своїй дитині________________________________________ 

у Відкритому чемпіонаті Запорізької області з Кіокушин карате (WKB) «Запорізька Січ - 2021» у 
розділі «Куміте» серед дітей, що відбудеться  13 березня 2021 року.  

У випадку травмування моєї дитини претензій до організаторів змагань та тренерському 

складу не маємо.  

 

                                                                                         _______________(підпис)                                                                     

 

                                                                                       «___» ______________ 2021 р. 

 

 

 

 

Заява 

 

Я, ____________________________________________________________________,  

(ПІП Батьків) 

дозволяю приймати участь своїй дитині________________________________________ 

у Відкритому чемпіонаті Запорізької області з Кіокушин карате (WKB) «Запорізька Січ - 2021» у 
розділі «Куміте» серед дітей, що відбудеться  13 березня 2021 року.  

У випадку травмування моєї дитини претензій до організаторів змагань та тренерському 

складу не маємо.  

 

                                                                                         _______________(підпис)                                                                     

 

                                                                                       «___» ______________ 2021 р. 
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Додаток 3 

Реєстрація інструктажу з техніки безпеки життєдіяльності учасників змагань 

_________________________________________________________________ 
      (назва організації, в яку входить особа, що проходить інструктаж) 
___________________________ 
(ПІП керівника організації) 

№ 
п/п 

ПІП особи, що 
проходить інструктаж 

Дата 

проведення 
інструктажу  

Посада 
особи, що 
проходить 
інструктаж 

ПІП особи, що 
проводить 
інструктаж 

Підпис 

Особа, 
що 

пройшла 
інструкта

ж 

Особа, 
що 

проводи
ла 

інструкта
ж 

1.    Спортсмен    

2.    Спортсмен    

3.    Спортсмен    

4.    Спортсмен    

5.    Спортсмен    

6.    Спортсмен    

7.    Спортсмен    

8.    Спортсмен    

9.    Спортсмен    

10.    Спортсмен    

11.    Спортсмен    

12.    Спортсмен    

13.    Спортсмен    

14.    Спортсмен    

15.    Спортсмен    

16.    Спортсмен    

17.    Спортсмен    

18.    Спортсмен    

19.    Спортсмен    

20.    Спортсмен    



 9 

Додаток 4 

Додаткова інформація  
по проведенню Відкритого чемпіонату Запорізької області з Кіокушин карате 

WKB у розділі «куміте» та «ката» серед дітей 

13  березня 2021р. 

1. Подача заявок проводиться до 06.03.2021 р. згідно додатку №1. 
 
2. Жеребкування відбудеться за попередніми заявками 11.03.2021 р. 

 
3. У разі невідповідності даних (вага, вік) учасник автоматично дискваліфікується 

або оплачує другий стартовий внесок і переноситься до відповідної категорії!  

4. На мандатну комісію кожному учаснику необхідно при собі мати: заяву-згоду 

батьків, свідоцтво про народження, страховий поліс та Реєстр інструктажу по техніці 

безпеки. 

5. Внесок на участь у Чемпіонаті України з Кіокушин карате WKB у розділі 

«Куміте» або «Ката» у всіх категоріях складає: 350 грн. Участь у двох розділах 

«куміте»+ «ката» складає 600 грн.  

6. Спортсмени виступають в чистому догі з символікою Кіокушин карате з поясом 
відповідного ступеня і захисному спорядженні. 

 
7. Кожна команда повинна обов’язково  надати двох представників для 

суддівства та один представник – обов’язково. Форма для суддівства: біла сорочка с 

коротким рукавом, темно-синій галстук, темні штани, особистий свисток. За відсутність 
в команді представників для суддівства оплачується штраф в розмірі – 300 грн. 

 

8. Відсутність у команди представників для суддівства позбавляє представника 
такої команди подавати будь-які апеляції щодо організації турніру та проведення 
поєдинків і прийнятих по ним рішень. 

 
9. Судді та представники команди обов’язково мають взяти участь у 

суддівському семінарі напередодні турніру. Про проходження семінару видається 

спеціальний бейдж, який  і надає право судді та представнику команди бути 
допущеним до татамі разом з учасником.  

 

10. ТРАНСПОРТ 
Місце проведення: 
Спортивний комплекс ЗНУ, адреса: вул. Дніпровська, 35 

 
Схема проїзду: 
Дістатися громадським транспортом 

до зуп. «пл.Університетська », далі пішки 650 м, близько 9 хвилин в дорозі 
 
Автотранспортом: 

СК ЗНУ, адреса: вул. Дніпровська, 35 
 
Від зал.вокзалу «Запоріжжя-1, адреса: Привокзальна площа, 1 

до Спортивного комплексу ЗНУ», адреса: вул. Дніпровська, 35 
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11. ПОСЕЛЕННЯ 

 
11.1. Пропонуємо готелі та костели для мешкання в м. Запоріжжя під час 

проведення турніру наведені в Додатку 5 до Положення. Бронювання місць можливо 

через сервіс: http:// booking.com/ 

11.2. З питань поселення звертатися (заздалегідь) за  по тел. 099-073-21-88, 

Булискерія Борис.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbooking.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3lJT0ypjELn8APn3VswGmftx3BNeTCgd3uvO_E1WOifLVmpPqMY8GuPf8&h=AT1IKtvuPhbWnkcw7ZTUuOBtZXl8IPtQNgdTarfU9AAv3RngyiFFTRTD5WU4-HWxYaZk7xXMSICU0qyhU3iEdj_KH4g2y5ywjZD13RZTzLbBlKGESYvra7V-nJFbzOVAzc0-sFb7PjvW8mf3PwoZBJOc
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Додаток 5 

ГОСТИНИЦЫ И ХОСТЕЛЫ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ 
Бронирование мест возможно через сервис: http:// booking.com/ 

ОТЕЛЬ И ХОСТЕЛ "КОМФОРТ"  
Украина, г. Запорожье, ул. Горького 27/29 
http://hotelcomfort.com.ua/ 

+38 061 213 84 01  
+38 068 425 15 80  
+38 095 636 60 03 

Цены: 

2-х, 4-х, 6-и, 8-и номера: от 120 до 140 грн. за место в сутки. 
1-местный номер: 350,0-430,0 грн/сутки за номер 
2-местный номер: 430,0 грн-550грн/сутки за номер 

Заселение возможно в любое время суток.  
Круглосуточная служба доставки еды в номера.  

Неподалеку от хостела "Комфорт" находится городской рынок, собор, театр им. 
Магара, множество кафетериев, ресторанов, разнообразных магазинов. 

 

DREAM Hostel Запорожье 
пр-кт Соборный 158, Запорожье 
+38 099 797 50 75 

+38 067 420 19 90 
+38 063 562 79 52 
https://dream-hostels.com/…/Hoste…/Zaporizhzhya/dreamhostel/ 

Цены: 

2-х, 4-х, 6-и, 8-и номера: от 160 до 260 грн. за место в сутки. 
2-местный номер: 550,0 грн/сутки за номер 

 

ГОСТИНИЦА «ТЕАТРАЛЬНАЯ» 
Трехзвездочный отель бизнес-класса 
69063, Украина, г. Запорожье, ул. Троицкая, 23 

https://teatr-hotel.com/ru/ 
+38 061 228 80 00 
+38 067 619 70 07 

Цены: 
1-местный номер 740 грн/сутки 
2-х местный номер 1020 грн/сутки 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbooking.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3lJT0ypjELn8APn3VswGmftx3BNeTCgd3uvO_E1WOifLVmpPqMY8GuPf8&h=AT1IKtvuPhbWnkcw7ZTUuOBtZXl8IPtQNgdTarfU9AAv3RngyiFFTRTD5WU4-HWxYaZk7xXMSICU0qyhU3iEdj_KH4g2y5ywjZD13RZTzLbBlKGESYvra7V-nJFbzOVAzc0-sFb7PjvW8mf3PwoZBJOc
http://hotelcomfort.com.ua/?fbclid=IwAR01SRwjM6Lvts18xfkg9hLHj86PUi98uQRt2Z4PnvoBaztBw_DrPcBsPYk
https://dream-hostels.com/ru/Hostels/Zaporizhzhya/dreamhostel/?fbclid=IwAR1bErR7oK_97LWiQb3ldzyh4FYs5j1uU05QHJEdLGZuNxgwj-b8sz3lVHQ
https://teatr-hotel.com/ru/?fbclid=IwAR1riaOpW3MWYT7frQJ8IRBwZ7x1cGWIMHqc1wKPlksTH--rsfU35T09ax8
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