ЗАТВЕРДЖЕНО
Президент
Української асоціації карате
____________ О.О. Левадний
11 квітня 2019 року.
Порядок проведення та суддівства
Чемпіонату України серед дітей, юнаків, юніорів та дорослих
з карате JKS
1. Учасники Чемпіонату
До участі у Чемпіонаті України (тут та надалі – Чемпіонат)
допускаються спортсмени збірних команд з карате JKS АР Крим, областей,
міст Києва та Севастополя, збірні клубів SKIF Україна та клубів Української
федерацій карате.
Розділи та вікові категорії чемпіонату встановлено відповідно до Правил
проведення та суддівства змагань з карате JKS.

Розділи змагань
Індивідуальне ката – жінки
Індивідуальне ката – чоловіки
Індивідуальне куміте – жінки
Індивідуальне куміте – чоловіки
Індивідуальне котен ката – жінки
Індивідуальне котен ката –
чоловіки
Командне ката –
чоловіки та жінки разом
Командне куміте – жінки
Командне куміте – чоловіки

Діти
6-7; 8-9
6-7; 8- 9
6-7; 8-9
6-7; 8; 9
6-9

Вікові категорії (повних років)
Юнаки
Юніори
10-11; 12-13
14-15; 16-17
10-11; 12-13
14-15; 16-17
10-11; 12-13
14-15; 16-17
10-11; 12-13
14-15; 16-17
10-13
14-17

Дорослі
18 і ст.
18 і ст.
18 і ст.
18 і ст.
18 і ст.

6-9

10-13

14-17

18 і ст.

6-9

10-13

14-17

18 і ст.

8-9
8-9

10-11; 12-13
10-11; 12-13

14-15; 16-17
14-15; 16-17

18 і ст.
18 і ст.

Спортсмени мають право брати участь тільки у своїй віковій категорії.
2. Змагання з ката
Особливості змагань з індивідуального ката у 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;
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1) попередні кола (гохаку хошікі): Хейан-шодан – Хейан-нидан;
2) фінал (4 чол., тенсу хошікі): будь-яка форма ката за бажанням;

8-9 р.
10-11 р.

1) попередні кола (гохаку хошікі): Хейан-шодан –Хейан-сандан;
2) фінал (4 чол., тенсу хошікі): будь-яка форма ката за бажанням;

12-13 р.

1) попередні кола (гохаку хошікі): Хейан-шодан – Хейан-йондан;
2) фінал (4 чол., тенсу хошікі): будь-яка форма ката за бажанням;

14 – 16 р.

1) попередні кола (гохаку хошікі): Хейан-шодан – Хейан-годан;
2) фінал (4 чол., тенсу хошіки): Токуй-ката за бажанням;
1) попередні кола (гохаку хошікі) ): Хейан-шодан – Хейан-годан,
Теккі-Шодан;
2) чверть фіналу (гохаку хошікі): Дзіон, Емпі, Бассай-дай, Канкудай;
3) фінал (4 чол., тенсу хошіки): Токуй-ката за бажанням;

16 р. і ст.

Особливості змагань з індивідуального котен ката у різних вікових
категоріях:
6-9 р.
10-13 р.

14-17 р.

18 р. і ст.

1) попередні кола (гохаку хошікі): Джунро-шодан;
2) фінал (4 чол., тенсу хошіки): будь-яка форма за бажанням з
джунро або котен ката;
1) попередні кола (гохаку хошікі): Джунро-шодан – Джунронідан;
2) фінал (4 чол., тенсу хошіки): будь-яка форма за бажанням з
джунро або котен ката;
1) попередні кола (гохаку хошікі): Джунро-шодан – Джунросандан;
2) фінал (4 чол., тенсу хошіки): будь-яка форма за бажанням з
джунро або котен ката;
1) попередні кола (гохаку хошікі): Джунро-шодан – Джунрогодан;
2) фінал (4 чол., тенсу хошіки): будь-яка форма за бажанням з
джунро або котен ката.
Змагання з командного ката:

1) Команда складається з 3 осіб чоловічої й/або жіночої статі + 1 особа
– запасна;
2) Попередні та фінальні кола будуть оцінені по балах;
3) У попередніх та фінальних колах виконуються вільні ката;
4) Ката, що виконувались у попередніх колах не виконуються в
наступних та у фіналі;

3
Наприкінці виконання ката, рефері оголошує “Хантей”, за яким слідує
звук свистка, тільки тоді судді підіймають свої прапори одночасно з рефері.
Після надання достатньо часу для підрахування голосів (приблизно 5 секунд)
прапори опускаються після додаткового короткого свистка. Далі рефері
оголошує переможця. Судді повинні визначити переможця та підняти або
червоний, або синій прапор, у випадку нічийного результату рефері оголошує
“Хікваке”, потім “Саішай” (повторний виступ).
Крім ситуацій, коли це не є можливим, судді повинні уникати
рішення “нічия”.
3. Змагання з куміте
Відбіркові та фінальні поєдинки з куміте в категоріях до 13 років – 1,5
хвилини «чистого» часу, з 14 років і старші – 2 хвилини за системою «шобунiхон». У змаганнях з куміте в усіх категоріях визначаються 2 третіх місця.
Особливості виступу з особистого куміте:
1) Учасники змагань з куміте розподіляються за наступними ваговими
та віковими категоріями:
Чоловіки
Діти
6-7 років:- 27кг, + 27 кг.

Жінки
Діти
6-7 років: :- 25кг, + 25 кг.

8-9 років: -29 кг, +29 кг.

8-9 років: -28 кг, +28 кг.

Юнаки
10-11 років: -38кг, +38кг

Юнаки
10-11 років: -37кг, +37 кг.

12-13 років: -46кг, +46кг

12-13 років:, -40кг, + 40кг.

Юніори
14-15 років: -60кг, +60кг

Юніорки
14-15 років: -45кг,+45кг.

16-17 років: -68кг, +68кг

16-17 років: -50кг +50кг.

Чоловіки
+18 років: -75кг,+75кг.
+18 років: абс.

Жінки
+18 років: -61кг,+61кг.
+18 років: абс.

+ 35 рокі: абс.

+ 35 рокі: абс.

2) Ступень контакту у двобіях спортсменів до 15 років визначається
лише як “легке торкання” та оцінюється виходячи із наявності
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стандартних критеріїв, що прописані у правилах з карате JKS (ст. 20
п.2)
Особливості виступу з командного куміте:
1) Команда складається із 3 осіб + 1 особа запасна;
2) Чоловіки та жінки змагаються окремо.
Якщо після закінчення часу матчу, кількість балів, що набрали атлети
однакова, рефері оголошує “Хікiваке”. Далі, на протязі однієї додаткової
хвилини відбувається продовження поєдинку, де виграє той атлет, який здобув
бал першим (“Саки-дорі”). Якщо й надалі рахунок лишається рівним,
переможця, “Ака” або “Ао”, повинні виявити судді.
Крім ситуацій, коли це не є можливим, судді повинні уникати
рішення “нічия”.
4. Форма та захисне спорядження
Наявність форми відповідного стандарту та захисного спорядження є
обов'язковим і є відповідальністю виступаючого.
1) Усі учасники змагань повинні мати карате-гі білого кольору
встановленого зразку;
2) Атлети повинні мати охайний зовнішні вигляд;
3) Атлети жіночої статі повинні мати додатково білу футболку, що
надягається під карате-гі під час виступу з ката чи куміте;
4) Носіння будь-яких ювелірних прикрас, браслетів тощо, а також окулярів
під час виступу – заборонено. Непомітні круглі гумки або фіксатори
«кінського хвоста» - дозволені. Під час виступу дозволяється носіння
м’яких контактних лінз;
5) Учасники повинні мати коротко підстрижені нігті і не повинні носити
металевих або інших предметів, які можуть травмувати суперника.
Використання металевих зубних дужок повинна бути схвалена Рефері і
Офіційним лікарем змагань. Учасник при цьому несе повну
відповідальність за будь-яку травму;
6) «Ака» надягає червоні накладки на руки, та червоні захисні накладки на
ноги стандарту WKF;
7) «Ао» надягає сині накладки на руки, та сині захисні накладки на ноги
стандарту WKF;
8) На протязі відбіркових виступів в ката, та усіх виступів в куміте атлети
повинні надягати червоний пояс для «Ака» та синій пояс - для «Ао».
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Наявність особистого поясу допускається лише у фінальних виступах з
особистого ката;
9) Пахова раковина є обов’язковою, та надягається під карате-гі;
10) Захист грудної клітини для жінок під час виступу з куміте за бажанням;
11) Капа – обов’язкова з 10 років.
5. Загальні положення
1) Вік атлета повинен бути визначений на день проведення чемпіонату й
бути відповідним для змагань у задекларованої категорії.
2) Представники команд отримують браслет-перепустку. Будь-які
представники команди без браслета-перепустки не будуть допущені до
зони змагань.
3) Допускається асистування з боку представника команди підчас виступу
атлетів на татамі. Допускається одночасна присутність тільки одного
представника команди під час виступу відповідного спортсмена.
Представник команди розташується тільки у спеціально відвідному
місці та лишають його відразу після скінчення виступу атлета.
Присутність будь-яких інших осіб під час виступу у зоні змагань –
строго заборонено. Будь хто з представників суддівської бригади не має
права асистувати атлетам під час виступу.
4) Представники команд повинні бути одягнені у спортивний костюм із
символікою клубу, або команди, мати охайний вид та поводити себе
гідно принципів карате.
5) У разі непристойної поведінки з боку будь-якого представника
команди, гучних зауважень та підказок атлетам, нецензурних
висловлювань тощо, Головний суддя змагань має право зупинити
хід виступу, аж до припинення загального ходу змагань, для
подальшого видалення представника(-ків) із зони змагань, та, якщо
необхідно, накладання подальших санкцій, аж до дискваліфікації
усієї команди. Такі самі правила стосуються представників родини
атлетів незалежно від їх розташування під час проведення змагань.
6) У разі непристойної поведінки з боку будь-якого атлета, гучних
зауважень, сперечань із суддями, нецензурних висловлювань тощо,
Головний суддя змагань має право зупинити хід виступу, аж до
припинення загального ходу змагань, для дискваліфікації атлета,
аж до дискваліфікації усієї команди, якщо необхідно.
7) У разі дискваліфікацій стартовий внесок за участь у змаганнях не
повертається.
8) У разі виявлення будь-яких процедурних порушень правил, представник
команди може подати протест за встановленим порядком. У випадку
будь-яких
суперечок,
неспортивної
поведінки
тренерів,
представників команд та атлетів стосовно рішень рефері - протест
не приймається.
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9) Стартові внески до участі у змаганнях:
a. участь в кожному індивідуальному розділі: 400 грн.;
b. участь кожному командному розділі: 500 грн.;
c. участь у розділі котен ката: 200 грн.;
d. штраф за кожну зміну до заявки після закінчення строків: 100 грн.;
e. вартість протесту: 1500 грн.
6. Порядок подання протесту
1) Офіційний протест подається лише у письмовому вигляді офіційним
представником команди чи клубу прізвище ім’я та по батькові якого
вказано у заявці на участь у змаганнях у якості такого;
2) Офіційний протест приймається лише при наявності порушення
процедури суддівства та не може стосуватися рішення, що було
прийнято відповідно до процедури. Усі зауваження що до
об’єктивності чи рівня професіоналізму суддівської бригади
лишаються лише суб’єктивною точкою зору та у якості підстави для
оформлення протесту не розглядатимуться. Це однаково стосується
будь якого фото або відео матеріалу, якщо останні на фіксують
наявність прошень процедури суддівства;
3) У випадку подання протесту офіційний представник команди
звертається до Арбітра майданчику, який повинен припинити виступ
на ввіреному йому майданчику та проінформувати Головного суддю
стосовно наявності протесту. Головний суддя збирає нараду суддів,
яка виносе рішення стосовно поданого протесту;
4) Будь-якої іншої процедури чи порядку дій для подання протесту не
існує.
7. Програма проведення Чемпіонату
24.05.2019
25.05.2019

14:00-20:00
17:00-19:00
19:00-20:00
09:00 – 12:00
12:00 – 12:20
12:20 – 17:00
17:30 – 18:00
18:30

26.05.2019

09:00 – 17:00
17:30 – 18:00

реєстрація учасників;
суддівський семінар;
нарада суддів та тренерів команд;
виступи серед дітей та юнаків до 11 років
згідно із роскладом змагань;
урочисте відкриття;
виступи серед дітей та юнаків до 11 років
згідно роскладу;
нагородження переможців.
нарада представників відокремлених
підрозділів УАК;
виступи серед юнаків з 12 років, юніорів та
дорослих згідно із роскладом змагань;
нагородженя переможців.

7
Розклад виступу атлетів за часом та підрозділами буде вислано
додатково, відповідно до порядку проходження реєстрації учасниками
змагань.
Нагородження переможців та призерів здійснюється після завершення
змагань в кожній категорії.
8. Строки та порядок подання заявок на участь у заході
Попередні заявки приймаються у електронній системі з 01.05.2019 по
20.05.2019 за посиланням: (натиснути на стрілку)
Іменні заявки на участь у Чемпіонаті подаються офіційним
представником команди 24.05.2019 року під час проведення реєстрації
спортсменів. До мандатної комісії подаються копія паспорта або свідоцтво про
народження спортсмена (за вимогою секретаріату), 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;
завірена медичною установою, уповноваженою на здійснення
фізкультурно-лікувального забезпечення спортсменів.
До змагань допускаються команди та учасники, які підтвердили в
установлений термін свою участь.
15. Організаційний комітет заходу
Відповідальні представники організаційного комітету:
Голова організаційного комітету: Єланський Костянтин Юрійович, тел.
(097) 920 93 82, renseikarateclub@gmail.com;
Головний секретар: Кравченко Катерина Геннадіївна, тел.: (098) 621 76
13, wkf.dnepr@gmail.com;
Головний суддя: Римбалович Олександр Ілліч, тел: (050) 757 83 92, nikedo@ukr.net.
Цей регламент є офіційним викликом на змагання

