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         «ПОГОДЖЕНО»                                                                «ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Начальник Управління з питань                                           Президент Федерації 

Фізичної культури та спорту                                                     Карате-До України 

Донецької облдержадміністрації                         

          

 

                  Кірбаба В.І.                                                                          Марков В.В.   

 

 

«_____»___________________ 2013                                              «__20__» вересня  2013 

 

               

                                               ПОЛОЖЕННЯ 
Про проведення відкритого Чемпіонату України, Першості України та турніру серед 

дошкільників 2013 р.  по  Карате JKA WF. 

 

Мета та завдання. 

1. Пропаганда карате JKA WF серед населення України. 

2. Підвищення рівня майстерності спортсменів, виконання нормативів Єдиної 

Спортивної Класифікації України та підвищення спортивних розрядів. 

3. Підвищення кваліфікації суддів. 

4. Відбір спортсменів до складу збірної команди України.  

 

Строки та місце проведення. 

Місце проведення: м. Горлівка, ПС «ШАХТАР», вул. Маріупольська, 1 

10-13 жовтня 2013   

 

Програма. 

10 жовтня : заїзд команд, розміщення, мандатна комісія, жеребкування 

Про місце та час роботи Мандатної комісії буде повідомлено окремо 

Змагання: 
11 жовтня (п’ятниця): змагання спортсменів 5 – 11 років. 

12 жовтня (субота): змагання спортсменів з 12 років та старші. 

Брифінг суддів о 8.30 

Початок змагань о 9.00 

 

Керівництво змаганнями.   

Загальне керівництво змаганнями здійснює Департамент фізичного виховання та 

неолімпійських видів спорту Держмолодьспорту  України. 

Безпосереднє проведення змагань покладається на Управління з питань фізичної культури 

та спорту Донецької облдержадміністрації та на головну суддівську колегію ФКУ. 

Головний суддя змагань – Марков Володимир Володимирович (Донецьк, МК). 

Головний секретар змагань – Мижирицька Наталя Юріївна (Донецьк, МК). 

 

Учасники. 

До участі у змаганнях допускаються збірні команди федерацій, областей України, міст 

Києва та Севастополя,  команди інших країн. 

Вікові категорії учасників та види програми:  

1. Вікові категорії 

Діти: 5, 6, 7, 8, 9 ,10, 11, 12, 13 років; Юнаки: 14, 15 років; Юніори:16, 17 років; 

Молодь:18, 19, 20 років; Дорослі:18 років та старші. 

2. Види програми(номінації): 

 

http://magazine.karatedo-news.com/news/championship-karate-jka-wf
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ІНДИВІДУАЛЬНІ КАТА ХЛОПЧИКИ:  

Вік  Відбір до 4-х учасників  ФІНАЛ – БАЛИ  

5 років Шітей ката – БАЛИ  Шітей ката   

6-7 років Шітей ката: Х 1-2* по гохаку 

 

Токуі ката: Х 1-3  

8-9 років Шітей ката: Х 1-3* по гохаку 

  

Токуі ката: Х 2-5 по JKA WF; 

можливо виконувати Х 1 

10 років Шітей ката: Х 1-4* по гохаку 

  

Токуі ката: Х 2-5, Т 1 по JKA WF; 

можливо виконувати Х 1 

11 років Шітей ката: Х 1-5* по гохаку 

 

Токуі ката: Х 2-5, Т 1, Б-дай по JKA 

WF; можливо виконувати Х 1 

12 років 

 

Шітей ката: Х 1-5* по гохаку Токуі ката: Х 2-5, Т 1, Б-дай, К-дай 

13 років 

 

Шітей ката: Х 1-5* по гохаку 

 

Токуі ката: Х 2-5, Т 1, Б-дай, К-дай, 

Джіон, Емпі 

14-15 Шітей ката: Х 2-5, Т 1 по гохаку Токуі ката: Б-дай, К-дай, Джіон, 

Емпі, Хангецу 

16-17 Шітей ката: Х 2-5, Т 1 по гохаку Токуі ката: Б-дай, К-дай, Джіон, 

Емпі, Хангецу, Джите, Ганкаку 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ КАТА ДІВЧАТА:  

Вік  Відбір до 4-х учасників  ФІНАЛ – БАЛИ  

5 років Шітей ката – БАЛИ  Шітей ката   

6-7 років Шітей ката: Х 1-2* по гохаку 

 

Токуі ката: Х 1-3  

8-9 років Шітей ката: Х 1-3* по гохаку 

  

Токуі ката: Х 2-5 по JKA; можливо 

виконувати Х 1 

10-11 років Шітей ката: Х 1-5* по гохаку 

  

Токуі ката: Х 2-5, Т 1, Б-дай по JKA 

WF; можливо виконувати Х 1 

12-13 років Шітей ката: Х 1-5* по гохаку Токуі ката: Х 2-5, Т 1, Б-дай, К-дай, 

Джіон, Емпі 

14-15 років 

 

Шітей ката: Х 2-5, Т 1 по гохаку Токуі ката: Б-дай, К-дай, Джіон, 

Емпі, Хангецу 

16-17 Шітей ката: Х 2-5, Т 1 по гохаку Токуі ката: Б-дай, К-дай, Джіон, 

Емпі, Хангецу, Джите, Ганкаку 

 

*  коли рефері призначає ката учасникам, він бере до уваги молодший пояс (кю), та 

не призначає ката вище за цей пояс. 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ КАТА ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ 

Вік  1 коло до 16 уч-

в  гохаку 

2 коло 16-8 уч-в 

гохаку 

3 коло 8-4 уч-ки 

бали 

Фінал 4 уч-ки  

бали 

18-20 (допуск з 

16 років) 

Шітей ката:  

Х 2-5, Т 1 

Шітей ката:  

К-дай, Б-дай, 

Джіон, Емпі  

Сентей ката:  

К-дай, Б-дай, 

Джіон, Емпі, 

Хангецу  

Токуі ката: ката 

JKA WF 

21+ (допуск з 16 

років) 

Шітей ката:  

Х 2-5, Т 1 

Шітей ката:  

К-дай, Б-дай, 

Джіон, Емпі  

Сентей ката:  

К-дай, Б-дай, 

Джіон, Емпі, 

Хангецу  

Токуі ката: ката 

JKA WF 
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КОМАНДНІ КАТА: 2 номінації (чоловіки; жінки разом з мікстами). 

Вікові категорії:  8-11 років, 12-17 років, 18 років та старші.  

2 кола – бали. Ката JKA WF в обох колах, повтори заборонені.  

Склад команди – 3 спортсмени. 

Змагання в ката інших (крім сьотокан) стилів здійснюється тільки за попереднім 

запитом представників членів ФКУ, які розвивають інші стилі. 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ КІХОН-ІППОН, ДЗЮ-ІППОН  КУМІТЕ JKA WF  

хлопчики та дівчата. 

Вік  Відбір до 4-х учасників ½ фінала та фінал  

6-7 років Кіхон-іппон: ой цкі дзьодан, ой цкі 

чудан, має гері чудан. Уке 

контратакує тільки в рівень чудан 

Кіхон-іппон: ой цкі дзьодан, ой цкі 

чудан, має гері чудан. Уке 

контратакує тільки в рівень чудан 

8-9 років Кіхон-іппон: ой цкі дзьодан, ой цкі 

чудан, має гері чудан. Уке 

контратакує тільки в рівень чудан 

Кіхон-іппон: ой цкі дзьодан, ой цкі 

чудан, має гері чудан, маваші гері 

дзьодан. Уке контратакує тільки в 

рівень чудан 

10 років Кіхон-іппон: ой цкі дзьодан, ой цкі 

чудан, має гері чудан, маваші гері 

дзьодан. Уке контратакує тільки в 

рівень чудан 

Дзю-іппон: ой цкі дзьодан, ой цкі 

чудан, має гері чудан, маваші гері 

дзьодан. Уке контратакує тільки в 

рівень чудан 

11 років Дзю-іппон: ой цкі дзьодан, ой цкі 

чудан, має гері чудан, маваші гері 

дзьодан. Уке контратакує тільки в 

рівень чудан 

Дзю-іппон: ой цкі дзьодан, ой цкі 

чудан, має гері чудан, маваші гері 

дзьодан. Уке контратакує тільки в 

рівень чудан 

12 років Дзю-іппон: ой цкі дзьодан, ой цкі 

чудан, має гері чудан, маваші гері 

дзьодан. Уке контратакує тільки в 

рівень чудан 

Дзю куміте: іппон-сьобу 2 хвилини, 

сай-шіай 2 хвилини, сай-сай-шіай – 

сакідорі сьобу.   

13 років Дзю-іппон: ой цкі дзьодан, ой цкі 

чудан, має гері чудан, маваші гері 

дзьодан. Уке контратакує тільки в 

рівень чудан 

Дзю куміте: іппон-сьобу 2 хвилини, 

сай-шіай 2 хвилини, сай-сай-шіай – 

сакідорі сьобу.   

14 років Дзю куміте: іппон-сьобу 2 хвилини, 

сай-шіай 2 хвилини, сай-сай-шіай – 

сакідорі сьобу.   

Дзю куміте: іппон-сьобу 2 хвилини, 

сай-шіай 2 хвилини, сай-сай-шіай – 

сакідорі сьобу.   

15 років Дзю куміте: іппон-сьобу 2 хвилини, 

сай-шіай 2 хвилини, сай-сай-шіай – 

сакідорі сьобу.   

Дзю куміте: іппон-сьобу 2 хвилини, 

сай-шіай 2 хвилини, сай-сай-шіай – 

сакідорі сьобу.   

16 років Дзю куміте: іппон-сьобу 2 хвилини, 

сай-шіай 2 хвилини, сай-сай-шіай – 

сакідорі сьобу.   

Дзю куміте: іппон-сьобу 2 хвилини, 

сай-шіай 2 хвилини, сай-сай-шіай – 

сакідорі сьобу.   

17 років Дзю куміте: іппон-сьобу 2 хвилини, 

сай-шіай 2 хвилини, сай-сай-шіай – 

сакідорі сьобу.   

Дзю куміте: іппон-сьобу 2 хвилини, 

сай-шіай 2 хвилини, сай-сай-шіай – 

сакідорі сьобу.   

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ІППОН-СЬОБУ КУМІТЕ JKA WF 

 в абсолютній вазі чоловіки та жінки. 

Вік  Відбір до 2-х учасників Фінал  

18-20 років Дзю куміте: сьобу-іппон 2 хвилини, 

сай-шіай 2 хвилини, сай-сай-шіай – 

сакідорі сьобу.   

Санбон-сьобу JKA WF 
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21 та 

старші 

Дзю куміте: сьобу-іппон 2 хвилини, 

сай-шіай 2 хвилини, сай-сай-шіай – 

сакідорі сьобу.   

Санбон-сьобу JKA WF 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ САНБОН-СЬОБУ КУМІТЕ JKA WF у вагових категоріях  

ВІК ХЛОПЦІВ ВАГОВІ 

КАТЕГОРІЇ 

ВІК ДІВЧАТ ВАГОВІ 

КАТЕГОРІЇ 

5 років  Абсолют  5 років  Абсолют  

6-7 років 25, 30, +30 6-7 років 22, 27, +27  

8 років 32, 37, +37 8 років 30, 35, +35 

9 років 34, 39, +39 9 років 32, 37, +37 

10 років 36, 41, +41 10 років 34, 39, +39 

11 років 40, 45, +45  11 років 35, 40, +40 

12 років 45, 50, +50  12 років 40, 45, +45  

13 років 50, 55, +55 13 років  45, 50, +50  

14-15 років 55, 60, +60 14-15 років 50, 55, +55 

16-17 років 60, 65, +65 16-17 років 52, 57, +57 

18+ років  70, 80, +80 18+ років  55, 60, +60 

 

КОМАНДНІ КУМІТЕ – ДЗЮ КУМІТЕ іппон сьобу JKA WF, фінал – санбон сьобу 

JKA WF:  хлопці та дівчата, чоловіки та жінки: 

12-13 років – склад команди 3+1 (допускається 1 команда від організації-члена ФКУ при 

наявності мінімум 2 спортсменів) 

14-15 років – склад команди 3+1 (допускається 1 команда від організації-члена ФКУ при 

наявності мінімум 2 спортсменів) 

16-17 років – склад команди 3+1 (допускається 1 команда від організації-члена ФКУ при 

наявності мінімум 2 спортсменів) 

18 років та старші – склад команди 5+2 (чоловіки) , 3+1 (жінки) 

Чоловіча команда допускається при наявності мінімум 3 чоловік 

Жіноча команда допускається при наявності мінімум 2 жінок 

Умови підведення підсумків. 

Індивідуальні та командні змагання з куміте проводяться за Олімпійською системою. 

При невеликій кількості учасників систему проведення змагань може бути змінено на 

кругову або змішану. 

Остаточне рішення щодо системи проведення змагань в окремих категоріях 

приймається мандатної комісією після закриття її роботи. Якщо проведення змагань 

за круговою або змішаною системою не призведе до затримки вчасного завершення 

змагань, цю систему буде прийнято. 

В індивідуальних та командних куміте виявляються одне перше, одне друге та два третіх 

місця.  

В індивідуальних ката змагання проводяться за олімпійською системою (гохаку) або за 

системою балів, залежно від вікової групи (дивись наведену вище таблицю).  

В індивідуальних ката виявляються одне перше, одне друге та два третіх міста.  

В командних ката змагання поводяться за системою балів, та виявляються одне перше, 

одне друге та одне третє місце.  

Спортсмен може бути заявлений тільки в одній команді Ката свого полу + одній команді 

мікст, та одній команді куміте.  

 

Судді 

Кожна команда повинна забезпечити мінімум 1 суддю куміте та 1 суддю ката на 

         кожні 20 учасників для обслуговування змагань  Чемпіонату. 
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Правила та регламент проведення змагань. 

Змагання по ката проводяться згідно Правил JKA WF (регламент дивись у наведеній 

таблиці) 

Змагання по куміте проводяться Правилами JKA WF у відкритій вазі та у вагових 

категоріях. 

 

 

Допуск до участі у змаганнях. 

До участі у змаганнях допускаються спортсмени, які пройшли в строк мандатну комісію. 

В мандатну комісію надаються наступні документи: 

- Офіціальна заявка, завірена фіздиспансером;  

- паспорт (свідоцтво про народження) або копія; 

- Будо-паспорт для підтвердження кваліфікації; 

В дні змагань кожний спортсмен повинен мати при собі паспорт (свідотство про 

народження). 

Кваліфікація учасників: 

До змагань у турнірі серед дошкільників допускаються учасники не нижче 8 кю; 

До першості серед дітей допускаються учасники не нижче 8 кю; 

До змагань серед юнаків та юніорів допускаються учасники не нижче 7 кю; 

До змагань серед молоді допускаються учасники не нижче 6 кю; 

До змагань серед дорослих допускаються учасники не нижче 5 кю. 

 

Медичне забезпечення 

У відповідності до Положення про медичне забезпечення спортивно-масових заходів, 

затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27.10.2008 № 614, 

медичне забезпечення спортивно-масових заходів здійснюється Українським центром 

спортивної медицини, обласними та міськими спортивними диспансерами, центрами, 

незалежно від їх відомчого підпорядкування, та відділеннями спортивної медицини 

лікувально-профілактичних закладів загальної мережі. 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. Лікар 

представляє в організаційний комітет або суддівську колегію план медичного 

забезпечення змагань та звіт про їх проведення. 

 

Підготовка спортивних споруд:     

 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":  

- підготовка спортивних споруд покладається на їх власників; 

- контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпечення безпеки під час проведення 

змагань здійснює робоча комісія, яка утворюється відповідними обласними 

адміністраціями; 

- 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. 

 

Заявка. 

1. Електронна  заявка тільки встановленого зразку надається в оргкомітет  

електронною поштою sandoken2@gmail.com   

mailto:sandoken2@gmail.com
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Приймаються тільки коректно заповнені заявки. Некоректно працюючі заявки 

будуть відсилатися назад представникам для допрацювання.  

     Доскональна перевірка і коректировка електронної заявки здійснюється під час роботи 

мандатної комісії. 

Тільки за електронною заявкою здійснюється жеребкування!!! 

 
2. Офіційна заявка формується програмою автоматично!!! Вам треба тільки 

натиснути відповідну кнопку після заповнення електронної заявки та 

видалити зайві строки (повтори прізвищ), роздрукувати сформовану Офіційну 

заявку та поставити там візу лікаря та печатку організації і надати в 

оргкомітет під час роботи мандатної комісії.   
 

Жеребкування. 

Жеребкування здійснюється комп`ютерною програмою одразу після закриття роботи 

мандатної комісії. 

 

Розміщення іногородніх учасників та суддів. 

Оргкомітет надасть допомогу у організації розміщення тим, хто звернеться з проханням 

по цю допомогу не пізніше 5 жовтня 2013р. 

По питанням розміщення звертатися до Маркова Олександра Володимировича 

0503281214 

 

Нагородження переможців. 

Переможці та призери змагань нагороджуються медалями та дипломами. 

 

Фінансування змагань. 

Організація та проведення змагань за рахунок оргкомітету, облспортуправління та 

добровільних пожертвувань. Витрати по відрядженню ( готель,проїзд, харчування, добові 

у дорозі) спортсменів, суддів, тренерів за рахунок організацій, що відряджають, та 

частково за рахунок облспортуправління. 

 

Оргкомітет залишає за собою право вносити зміни до даного Положення. 

 

Це Положення є офіційним викликом на змагання. 

 

 

К Вашему сведению: 

Приложение к Положению о I Чемпионате Украины по каратэ JKA WF 

Правила соревнований по каратэ JKA WF 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://magazine.karatedo-news.com/files/download/I-championship-karate-jka-wf-ukraine-application.pdf
http://magazine.karatedo-news.com/files/download/competition-rules-jka-wf.pdf

