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1. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ЗАХОДУ 

 
Відкритий Кубок України 2013 року з карате JKS (далі – кубок) 

організовуються з метою пропаганди здорового способу життя, 
популяризації карате JKS серед населення, підвищення спортивної 
майстерності спортсменів, суддів, інструкторів та відбору спортсменів до 
складу збірної команди України.  

Регламент розроблено на підставі Вимог до змісту положення 
(регламенту) про офіційні фізкультурно-оздоровчі заходи або спортивні 
змагання, затверджених наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді 
та спорту від 06.08.2010 № 2659.  

 
 

2. СТРОКИ І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ 
 

Кубок проводиться з 25 по 27 жовтня 2013 року в м. Одеса у 
спортивно-концертному комплексі «Одеський Палац Спорту» за адресою: 
м. Одеса, пр. Шевченка, 31. 

 
 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗАХОДУ 
 

Загальне керівництво в організації та проведенні змагань здійснюють 
Міністерство молоді та спорту України (далі – Мінмолодьспорт) та 
Українська асоціація карате (далі – Асоціація).  

Безпосередня відповідальність за підготовку місць та проведення 
змагань покладається на структурний підрозділ з питань фізичної культури та 
спорту Одеської облдержадміністрації і суддівську колегію, сформовану 
Асоціацією та затверджену Мінмолодьспортом. 

 
 

4. УЧАСНИКИ ТА ХАРАКТЕР ЗАХОДУ 
 

До участі в кубку та змаганнях допускаються спортсмени збірних 
команд з карате JKS АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя.  

Розділи та вікові категорії Відкритого кубку України встановлено 
відповідно до Правил проведення та суддівства змагань з карате JKS, 
затверджених Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту 
15.09.2010. 

 

Розділи змагань Вікові категорії (повних років) 
Діти Юнаки Юніори Дорослі 

Індивідуальне ката – жінки 6-7; 8-9 10-11; 12-13 14-15; 16-17 18 і ст. 
Індивідуальне ката – чоловіки 6-7; 8; 9 10; 11; 12-13 14-15; 16-17 18 і ст. 
Індивідуальне куміте – жінки 6-7; 8-9 10-11; 12-13 14-15; 16-17 18 і ст. 
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Розділи змагань Вікові категорії (повних років) 
Діти Юнаки Юніори Дорослі 

Індивідуальне куміте – чоловіки 6-7; 8; 9 10; 11; 12-13 14-15; 16-17 18 і ст. 
Індивідуальне котен ката – жінки 6-9 10-13 14-17 18 і ст. 

Індивідуальне котен ката – 
чоловіки 6-9 10-13 14-17 18 і ст. 

Командне ката –  
чоловіки та жінки разом 6-9 10-13 14-17 18 і ст. 
Командне куміте – жінки - 12-13 14-15; 16-17 18 і ст. 

Командне куміте – чоловіки 8-9 10-11; 12-13 14-15; 16-17 18 і ст. 
 
Спортсмени мають право брати участь тільки у своїй віковій категорії. 
 
Особливості змагань з індивідуального ката в різних вікових 

категоріях: 
 

6-7 р.  1) попередні кола (гохаку хошікі): Хейан-шодан;  
 2) фінал (4 чол., тенсу хошікі): будь-яка форма ката за бажанням; 
8-9 р. 1) попередні кола (гохаку хошікі): Хейан-шодан – Хейан-сандан; 
 2) фінал (4 чол., тенсу хошікі): будь-яка форма ката за бажанням; 
10-11 р. 1) попередні кола (гохаку хошікі): Хейан-нідан – Хейан-годан; 
 2) фінал (4 чол., тенсу хошікі): будь-яка форма ката за бажанням; 
12-15 р. 1) попередні кола (гохаку хошікі): Хейан-нідан – Хейан-годан, 

Теккі-шодан; 
 2) фінал (4 чол., тенсу хошікі): будь-яка форма ката за бажанням; 

16 р. і ст. 1) попередні кола (гохаку хошікі): Хейан-нідан – Хейан-годан, 
Теккі-шодан; 
 2) півфінал (8 чол., гохаку хошікі): Бассай-дай, Джіон, Канку-дай, 
Енпі; 

 3) фінал (4 чол., тенсу хошіки): Токуй-ката за бажанням. 
 

Особливості змагань з індивідуального котен ката в різних вікових 
категоріях: 

 
6-9 р.  1) попередні кола (гохаку хошікі): Джунро-шодан;  
 2) фінал (4 чол., тенсу хошіки): будь-яка форма за бажанням з 

джунро або котен ката; 
10-13 р. 1) попередні кола (гохаку хошікі): Джунро-шодан – Джунро-

нідан; 
 2) фінал (4 чол., тенсу хошіки): будь-яка форма за бажанням з 

джунро або котен ката; 
14-17 р.  1) попередні кола (гохаку хошікі): Джунро-шодан – Джунро-

сандан; 
 2) фінал (4 чол., тенсу хошіки): будь-яка форма за бажанням з 

джунро або котен ката; 



4 
18 р. і ст. 1) попередні кола (гохаку хошікі): Джунро-шодан – Джунро-

годан; 
 2) фінал (4 чол., тенсу хошіки): будь-яка форма за бажанням з 

джунро або котен ката. 
 

Відбіркові поєдинки з куміте – 2 хвилини «чистого» часу за системою 
«сьобу-іппон». Фінальні поєдинки в категоріях з 14 років і старші – 3 
хвилини «чистого» часу за системою «сьобу-санбон». В змаганнях з куміте в 
усіх категоріях визначаються 2 третіх місця. Всі учасники змагань з куміте 
зобов’язані мати накладки на кість (тільки білого кольору), капу, бандаж. 
Жінки можуть використовувати грудний протектор. Інші види захисту не 
дозволяються. Склад команди в командному куміте – 3 спортсмена + 1 
запасний.  

 
5. ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

 
25.10.2013 14:00-20:00 Реєстрація учасників 
 17:00-19:00 Суддівський семінар 
 19:00 Нарада суддів та тренерів команд 
26.10.2013 

1 татамі 2 татамі 3 татамі 
10:00 
10:30 
 
 
 

6-9 р. ком. ката мікс 
6-9 р. котен ката чол. 
6-7 р. інд. ката чол. 
6-7 р. інд. куміте чол. 
8 р. інд. ката чол. 
8 р. інд. куміте чол. 

 
10:30 
 
 
 

 
6-9 р. котен ката жін. 
6-7 р. інд. ката жін. 
6-7 р. інд. куміте жін. 
8-9 р. інд. ката жін. 
8-9 р. інд. куміте жін. 
11 р. інд. ката чол. 
11 р. інд. куміте чол. 

10:00 
10:30 
 
 
 
 
 

10-13 р. ком. ката мікс  
10-13 р. котен ката чол. 
10 р. інд. ката чол.  
10 р. інд. куміте чол. 
10-11 р. ком. куміте чол. 

14:30 9 р. інд. ката чол. 
9 р. інд. куміте чол. 
8-9 р. ком. куміте чол.    
 

14:30 10-13 р. котен ката жін. 
10-11 р. інд. ката жін. 
10-11 р. інд. куміте жін. 
12-13 р. інд. ката жін. 
12-13 р. інд. куміте жін. 
12-13 р. ком. куміте жін. 

14:30 12-13р. інд. ката чол. 
12-13р. інд. куміте чол. 
12-13 р. ком. куміте чол. 

27.10.2013 
1 татамі 2 татамі 3 татамі 

10:00 
10:30 
 
 

18 р. і ст. ком. ката мікс 
18 р. і ст. котен ката жін. 
18 р. і ст. інд. ката жін. 
18 р. і ст. інд. куміте жін. 
18 р. і ст. ком. куміте чол. 
18 р. і ст. котен ката чол. 
18 р. і ст. інд. ката чол. 
18 р. і ст. інд. куміте чол. 
18 р. і ст. ком. куміте чол. 

 
10:30 
 
 

 
14-17 р. котен ката жін. 
14-15 р. інд. ката жін. 
14-15 р. інд. куміте жін. 
14-15 р. ком. куміте жін. 
16-17 р. інд. ката жін. 
16-17 р. інд. куміте жін. 
16-17 р. ком. куміте жін. 
 

10:00 
10:30 
 
 

14-17 р. ком. ката мікс 
14-17 р. котен ката чол. 
14-15 р. інд. ката чол. 
14-15 р. інд. куміте чол. 
14-15 р. ком. куміте чол. 
16-17 р. інд. ката чол. 
16-17 р. інд. куміте чол. 
16-17 р. ком. куміте чол. 

 
Нагородження переможців та призерів здійснюється після завершення 

змагань в кожній категорії. 
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6. БЕЗПЕКА ТА ПІДГОТОВКА МІСЦЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ 

 
Дотримання вимог безпеки та підготовка місця проведення чемпіонату 

здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
18.12.1998 № 2025 «Про порядок підготовки спортивних місць для 
проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів». 
 
 

7. УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРШОСТІ ТА НАГОРОДЖЕННЯ 
ПЕРЕМОЖЦІВ І ПРИЗЕРІВ 

 
Переможці та призери кожної категорії чемпіонату нагороджуються 

медалями та дипломами Мінмолодьспорту та Асоціації.  
Загальнокомандний залік між регіонами України розраховується на 

підставі Положення про рейтингову оцінку з неолімпійських видів спорту, 
затвердженого наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та 
спорту від 02.12.2009 № 4230. 

 
 

8. УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДУ ТА МАТЕРІАЛЬНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСНИКІВ 

 
Витрати на організацію та проведення змагань здійснюються за 

рахунок членських внесків учасників та інших залучених Асоціацією 
позабюджетних надходжень. Мінмолодьспорт несе витрати відповідно до 
Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних 
заходів України на 2013 рік, згідно з затвердженим Мінмолодьспортом 
кошторисом.  

Витрати на відрядження учасників змагань (страхування, проїзд в обох 
напрямках, оплата за розміщення, добові тощо) здійснюються за рахунок 
коштів організацій, що відряджають. Розміщення учасників здійснюється 
виключно за попередніми заявками. Попередні заявки на розміщення 
подаються до 20 жовтня 2013 року. 

 
 

9. МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДУ 
 

Медичне забезпечення заходу здійснюється відповідно до Положення 
про медичне забезпечення спортивно-масових заходів, затвердженого 
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.10.2008 № 614.  
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10. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВОК  

НА УЧАСТЬ У ЗАХОДІ 
 

Іменні заявки на участь у заході подаються офіційним представником 
команди 25 жовтня 2013 року під час проведення реєстрації спортсменів. До 
мандатної комісії подаються паспорт або свідоцтво про народження 
спортсмена, класифікаційна книжка спортсмена (будо-паспорт), страховий 
поліс, іменна заявка команди. 

Іменна заявка повинна бути: 
оформлена за зразком, затвердженим Асоціацією; 
затверджена уповноваженим структурним підрозділом (організацією) 

Асоціації в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі; 
затверджена відповідним структурним підрозділом з питань фізичної 

культури та спорту Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, 
міських у Києві та Севастополі державних адміністрацій; 

завірена медичною установою, уповноваженою на здійснення 
фізкультурно-лікувального забезпечення спортсменів.  

 
 

11. ОРГАНІЗАЦІНИЙ КОМІТЕТ ЗАХОДУ 
 

Відповідальні представники організаційного комітету:  
Медведєв Володимир Володимирович (загальні організаційні питання), 

тел. (066) 442 82 00, e-mail: medvedev.v.v@inbox.ru; 
Негатуров Олександр Вітальович (питання розміщення спортсменів, 

суддів, тренерів та офіційних осіб), тел. (067) 489 42 51, e-mail: 
ulk@karate.com.ua; 

Римбалович Олександр Ілліч (питання організації суддівської роботи), 
тел. (050) 757 83 92, e-mail: nike-do@ukr.net; 

Швидченко Дмитро Геннадійович (питання оформлення офіційних 
документів та забезпечення роботи секретаріату), тел. (050) 368 72 05, e-mail: 
mail@jks.com.ua. 

 
 

ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ! 
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Додаток до Регламенту  
проведення Відкритого Кубку 
України 2013 року з карате JKS 

 
 
 
 
 
Членські внески учасників перераховуються на поточний рахунок 

Асоціації: отримувач платежів – Українська асоціація карате, ідент. код 
ЄДРПОУ № 26477018, п/р 26007962484825 у ПАТ «ПУМБ» м. Донецька, 
МФО 334851, призначення платежу: членський внесок учасників 
спортивного заходу.  

 
Розмір внесків: 
 

учасники, які сплатили щорічні 
членські внески на 2013 рік 

учасники, які не сплатили щорічні 
членські внески на 2013 рік 

за індивідуальне ката: 80 грн. 
за індивідуальне куміте: 80 грн. 
за команду ката: 150 грн. 
за команду куміте: 150 грн. 

за індивідуальне ката: 100 грн. 
за індивідуальне куміте: 100 грн. 
за команду ката: 180 грн. 
за команду куміте: 180 грн. 

за індивідуальне котен ката: 30 грн. 
 


