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1. Мета і завдання. 
- налагодження співпраці зі всіма федераціями, які сприяють розвитку і популяризації 
киокушин-кан карате в Україні; 
- організація дозвілля молоді, пропаганда здорового способу життя, зміцнення дружби серед 
спортсменів різних регіонів та країн, встановлення міжнародних контактів; 
- підвищення майстерності спортсменів, комплектування збірної команди України. 
2. Термін та місце проведення. 
Змагання проводяться: 16-17  квітня 2010 року в м. Києві, 
у приміщенні «Київського Палацу спорту», вул. Спортивна 1м, Київ, метро «Палац 
Спорту».  
Місце проживання – м. Київ, смт. Пуща-Водиця, вул. Гамарника, 57 
База відпочинку «Сокіл» 
До місця проведення змагання учасники будуть доставлені на автобусі.  
 
Розклад заходів: 
16 квітня: 
09.00–15.00 – прибуття команд-учасників – відповідальний сенсей Ушаков В.М. ( 3 дан.  
м. Симферополь,). 
13.00 – 17.00 - мандатна та медична комісії, зважування, реєстрація учасників суддів та 
представників команд під керівництвом судді національної категорії семпая Гладкого Б.В.  
(2 дан, м. Київ).   
17.00- 18.00 – жеребкування учасників /в приміщенні профілакторію/ під керівництвом 
сенсея Жира В.В. (3 дан, м. Донецьк). 
18.00 - 19.00 – суддівський семінар /в приміщенні профілакторію/ під керівництвом сенсея 
Жира В.В. (3 дан, м. Донецьк) моб.тел. 8-050-857-36-65. 
19.00 – 20.00 – засідання представників, нарада ФКШКУ /в приміщенні профілакторію/.  
17 квітня:   
08.00 - збір учасників, посадка до автобусу та переїзд до спортивного комплексу. 
08.30 – збір учасників, нарада суддів, підготовка до  проведення поєдинків.  
09.00 –початок змагань. 
14.00 – закінчення на півфіналів та перерва. 
17.00 – урочисте відкриття та фінальні поєдинки. 
 3. Керівництво проведенням змагань. 
          Загальне керівництво здійснюється департаментом  фізичного виховання та не 
олімпійських видів спорту Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту (далі-
Міністерство) разом з Всеукраїнською громадською організацією  «Федерація Кіокушин-кан 
Шогакукай Карате України». 
Головний суддя – суддя міжнародної категорії сенсей Жир В.В. (3 дан, м. Донецьк). 
 Головний секретар – семпай Трофімець Сергій (1 дан, м. Київ)). 
Голова оргкомітету чемпіонату – Президент ФКШКУ  Чміленко Геннадій (2 дан, 
 м. Київ). 
4. Правила змагань, учасники. 
Розділи змагань: 
КУМІТЕ: 

чоловіки - до 70 кг, до 80 кг, до 90 кг, понад 90 кг; 
жінки - до 55 кг, до 65 кг, понад 65 кг. 

5.  Екіпірування. 
Спортсмени - догі білого кольору з емблемою кіокушин на лівій стороні груді;  
пояс – згідно з одержаною кваліфікацією;  
Під час двобоїв учасниками використовується таке захисне екіпірування: 
чоловіки 18 років і більше — паховий протектор; 
дівчата та жінки— паховий протектор, протектори гомілки і підйому стопи, протектор 
грудей.  
До складу команди обов’язково повинен входити один суддя 



Судді – офіційна суддівська форма, згідно з Правилами змагань ФКШКУ, затвердженими 
Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту /світло-жовта сорочка, чорні брюки, 
синій метелик для бокового судді, бордовий для рефері.  
Тренери - тільки в спортивному одязі, легке змінне взуття. 
Представники - цивільний одяг.  
6. Умови реєстрації учасників. 
Кожен учасник зобов'язаний подати в мандатну комісію такі документи, що 
підтверджують його особистість: 

• паспорт (військове посвідчення особи) або свідоцтво про народження;  
• будо-паспорт ФКШКУ або сертифікат з підтвердженням кваліфікації; 
• заявку на участь у змаганнях установленого зразка з допуском лікаря; 
• страховий поліс добровільного страхування; 

Кожен учасник зобов'язаний бути в такій спортивній формі і мати протектори: 
• біле, чисте догі з емблемою кіокушин-кан карате; 
• колір поясу повинний відповідати кваліфікаційному рівню; 
• захисні протектори: шолом, протектори на пах, груди (для дівчат і жінок), протектори на 
гомілки із захистом ступні використовуються в змаганнях серед окремих вікових категорій 
учасників згідно з Правилами, затвердженими Міністерством України у справах сім’ї, молоді 
та спорту  за поданням Президії федерації України. 
• До участі в змаганнях допускаються учасники з кваліфікацією киокушин-кан карате не 
нижче 8-КЮ, блакитного поясу. 
7. Нагородження. 
Переможці та призери змагань серед чоловіків та жінок нагороджуються кубками, медалями 
та дипломами Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту відповідних ступенів, 
кубками, цінними призами, атрибутами реклами Федерації Кіокушин-кан Шогакукай Карате 
України.  
8. Заявки. 
Оригінал заявки разом з документами, які підтверджують дані заявки, віддається офіційним 
представником команди в мандатну комісію. 
Попередні заявки встановленого зразка на участь команди в чемпіонаті України 
надсилаються   за електронною поштою:  
на адресу: головного судді чемпіонату    Жиру В.В. zhirvlad@rambler.ru
Та Голові оргкомітету  Чміленку Г.Г.  cmilenko@mail.ru  або hsmilenko@voliacable.com   
не пізніше як за 5 днів до початку змагань.  
Несвоєчасно подані або невірно оформлені заявки не розглядаються. 
Особисті заявки учасників, завірені фізкультурним диспансером та відряджуючою 
організацією, паспорти (свідоцтво про народження), страховий поліс, будо-паспорт 
(сертифікат або кваліфікаційна книжка спортсмена), членська картка Федерації - подаються до 
мандатної комісії в день приїзду. До заявки додаються анкета спортсмена для бази 
"спортивний результат".  
Організаційний офіс Чемпіонату: 
Київ 03115, пр.. Перемоги 104\47 
Голова ОРГКОМІТЕТУ Чміленко Геннадій Геннадійович 
тел.: 8-095-750-72-51, 8-096-446-10-78  E-mail: cmilenko@mail.ru; hsmilenko@voliacable.com
ПОПЕРЕДНІ ЗАЯВКИ НАПРАВЛЯТИ НА ЕЛЕКТРОНУ  АДРЕСУ ГОЛОВИ 
ОРГКОМІТЕТУ  ТА  ГОЛОВНОГО СУДДІ. 
9.  Умови визначення переможців. 
Всі змагання проходять за олімпійською системою. 
10. Фінансові витрати. 
Витрати на організацію та проведення змагань – згідно з  календарним планом Міністерства 
України у справах сім’ї, молоді та спорту на 2010 рік та затвердженим кошторисом, коштів 
Федерації, а також іншими позабюджетними надходженями. 
Витрати на проїзд в обидва напрямки, мешкання, харчування, збереження заробітної плати, 
добові тренерів та учасників змагань забезпечують організації, які відряджають. 
Стартовий внесок з членів ФКШКУ – 50 грн. з учасника, з членів інших організацій 100 грн. 
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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 при проведенні 
змагань здійснює робоча комісія, яка утворюється управліннями з питань фізичної культури 
та спорту облдержадміністрацій областей, в яких проводяться змагання всеукраїнського 
рівня. 

Власник спортивної споруди не менш ніж за 4 години до початку змагань зобов'язаний 
подати до робочої комісії акт про її готовність до проведення змагань. 

Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стали причиною виникнення 
надзвичайних обставин під час проведення змагань, тягне за собою відповідальність в 
установленому порядку. 
12. 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 спортивно-масових заходів здійснюється Українським центром 
спортивної медицини, обласними та міськими спортивними диспансерами, центрами 
незалежно від їх відомчого підпорядкування, 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 з їх закінченням. 
  

 
        Це положення є офіційним запрошенням для участі у відкритому чемпіонаті 
України 2010 серед чоловіків, жінок у розділах куміте. 
  Щиро запрошуємо до співробітництва всіх, хто розділяє велику ідею Канчо Роями Хацуо – 
об’єднання киокушин карате у світі в єдину могутню і потужну організацію. 
 

Працюймо разом заради УКРАЇНСЬКОГО КІОКУШИН КАРАТЕ! 
 


