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1. ЦIЛI I зABДAнtl,I зМAгAIIЬ
Bcеyкpaiнськi мa.ГaI{I{я з IIIoToкaI{ кapaTe (веpсiя FSКА) пpoвo.цяTься з Метolo:

1 .1 . Пoдaльlпoгo poзвиткy i пoпyляpизaцii кapaте (вepсiя FSKA) в Укpaiнi.
l.2 Пiдвищення спopтивнoi мaйстepнoстi ylaсникiв тa ПoдaЛЬшoгo зaoxoчеflt{я Дiтей, юнaцтва
тa мoлoдi дo peГyЛяpllих зaIIяTь cпopтoМ.
1.3 Biлбip пеpclтeктивI{oгo pезepвy.цo скЛaДy збipнoi кoмaнди УкpaiЪи Дslя Учacтi в чемпioнaтax
овiтy, Свpoпи тa iнrпиx мiжнapoдниХ зМaгal{няx.
1.4 Bикoнaння cПopTиBI{иx зBaI{ь згiднo eдиноТ cпopтивнoi клaоифiкaцii Укpaiни.

2. сTPoки I MIсцЕ' ПPOBЕ'ДЕIIIIя зМAгAIIЬ
2.1. vПI чeмпioнaт Укpaiни _ 15-18 квiтня 2011 poкy' мiоцe ПpoвrдeЕIlя _ м. Чеpкacи, вул.
Cмiлянськa, 78 (пaлaц опopтy <Фoтoпpилaд>)

,{eнь пpиiЪдy _ 15 квiтня 201lpoкy.
,{eнь вiд,iЪдy _ 18 квiтня 201 1 poкy.

2.2. | етaл Кyбка УкpaiЪи _ 2З-25 лllлня 201 1 poкy, мiсце пpoведення _ м. Кеp.r.
!ень пpиiЪдy _ 2З лилня 201 1 poкy.
День вiд'iЪдy - 25 лprпtтя 201 1 poкy.

2.3. II eтац Кубкa Укpaiпи _ 22-24 жoвттlя 201 1 poкy, мiсце пpoвe.цення _ м. Cмiлa.
,{ень пpиiздy - 22 жoвтllя 201 1 poкy.
!eнь вiл'iЪлy _ 24 жoвтня 201 1 poкy.

2.4. Фirlaл VII Кyбкa Укp aiпп - 12-14 листoпаДa 201 1 poкy, мiоце пpoBe.цеIlllя _ м. Бiлa [еpквa.
,{eпь пpиiздy _ 12 лиcтoлaДa201 1 poкy.
.Цeнь вiд'iздy _ |4 лиcтoлaДa201 1 poкy.

3. OPГAHIзAII[я TA кЕ'РIBIIиЦTBO ПPOBЕДЕIIIIяM зNIAгAнЬ
3'l. Зaгaльне кеpiвниuтвo. opгaяiзaцiя i пpoведeння ЗMaЛaнЬ здiйснroсться вiддiлом
нeoлiмпiйcькиx видiв cпopтy, нayкoBoГo Ta МeДичI{oгo зaбезпечeння деIIapтzlМеIIтy спopTy
вищиx дoсягIIrEь MilricтrpсTBa Укpaiни y cпрaB€}x сiм'i, мoлoдi Тa сПopTy (лaлi - Мiнicтеpcтвo)
paзoм з BГo ..Федеpaцiя Фyнaкoтпi lПoтoкaн Кapaте- УкparЪи', (дaлi - Фeдеpaцiя).
3.2. Biдпoвiдaльпicть зa пiдгoтoвкy тa бeзпoсеpеднс пpoвe'цеI{I{я змaгal{Ь (зaлежнo вiд мiсця
пpoвелення) пoклaдaсться нa opГaни викoнaвчoi BЛaди з питaнь фiзиннoТ культypи i спopтy
Aвтoнoмнoi Peспyблiки Кpим, yпpaвлiнIlя y cпpaBax ciм'i, молoдi Ta оПopTy Чеpкaськoi тa
КиТвcькoi oблДepжaдмiнiстpaцii' гoлoBl{y сyллiвcькy кoлегito Фелеpaшii (лaлi ГCк),
зaтвёp.Цlкенy Мiнicтеpcтвoм.Гoлoвний оyд,дя зМaгaIIЬ - Цaпoдoй C.B. мiяс.кaт.(м. Cмiлa)

4. УчAсI{ики TA хAPAкTЕP зMAгAHЬ
4.1. !o y.racтi y.reмпioнaтi Укpaiни дoпyск.lIoтЬcя збipнi комaнди AP Кpим, oблacтей, м. Кисвa
тa Cевaстопoля. .{o yracтi y Bоe},кpaihcЬкиx Кyбкoвих зМzгalil{ях _ збipнi кoМal{ди спopтиBllиx
клубiв.
4.2' Змaгaння осoбисТo- кoмaнднi.
4.3. Чиоельнiсть кoМaнди:
- сПopтсМellи без oбмежетrня,1 пpедстaвник, 1 тpенеp тa 2 оyллi.
4.4. Biк спopтcменiв визнaчaсться дaTolo IIa дrнь зMaгaIIЬ.
4.5. Biкoвi категopiТ спopтсменiв:

. Мoлoдтпi Ioнaки _ хлoпцi 6.7, 8-9, 10-11 poкiв;
дiвчaтa6-7.8-9. l0-1 l poкiв;

- Юнaки _ хлoпцi 12-13, 14.15 poкiв;
дiв.rатa I2- l3., l4- l  5 poкiв:

- Юнiopи - юнaки, дiв.raтa 16.17 poкiв
- Мoлo'ць - чoлoвiки, rкiнки 18-20 poкiв

- .{opoслi _ чoлoвiки 21 piк i cтaprпi
жiнки 21 piк i cтaprцi.



5. ПPOгPAMA зMAгAIIЬ
Пpогpaмa зMaгaнь BкJIIoчaе фopмаrrьнi технiчнi кoMплекси кaтa (oсoбиcтi тa

кoмaнднi) тa к1ъtiте (осoбистi тa кoмaнднi), якi пpoвoдяться y вiкoвиx гpyПax тa Ta вaгoвиx
кaтeгopiях.
Baгoвi кaтегopii'
lopoслi - чoлoвiки -65 кг.,-75 кг., *75 кг.

жiнки -55 кг., -60 кг., +60 кг.
Moлoдь - чoлoвiки -65 кг.. -75 кг.' *75 кг.

жiнки -55 кг.' .60 кг., +60 кг.
Юнiopи - чoлoвiки -60 кг., -70 кг.' *70 кг.

жiнки -50 кг', -55 кг., *55 кг.

5.1 Чeмпioпaт Укpaiшrи
Poзклаd змаzань.'

Чемпioндт Укpaihи 14-18 квiтня 2011 poкy:
14 квiтня 2011 poкy .{ень пpиiЪдy cyдлiв:

13.30 _ 14.00 peесщaцiя yнaсникiв сyд.цiвсЬкoгo оeмiнapy
14.00 _ 15'30 сy.ц.цiBcЬкий семiнap - 1 зaняття (тeopiя);
15.45 _ 17 .15 оy.цДiвсЬкий ceмiнap - 2 зaняття (пpaктикa);

15 квiтня 2011 poкy .{ень пpиiЪдy спopтсмeнiв i тpенeрiв:
09.00 - l4.00 pесстpauiя кoМaнд:
10.00 _13.00 оyДдiвський cемiнap - 3 за-ттяття (пpaктикa i eкзaмeн);
15.00 -l7.00 мaндaтнa кoмiсiя:
1.7 .00 -20.00 жеребкyвaння;
20.00 _ нapaлa сyДДiвськoi кoлегii та пpeлстaвникiв кoмaнд.

16 квiтня 2011 pокy Змaгaння дo 13 poкiв:
09.00 - пoчaтoк зMaгaI{ь з кaTa Тa кyмiте (oсoбистi тa кoмaнднi), нaгopoдження

пеpeмoжцiв;
l4.00 - oфiuiйне вiдкpиття зMaгaт{Ьi
14.30 - пpoдoвжeння зМaГaнь' фiнальнi зМaгaнIIя 

' I-IaгopoД)I(rнIrя пеpемoхсцiв;
19.30 - пiдведення пi'цсyмкiв 1 дня змaгaнь (cy'ц.цi тa пprдстaвники).

17 квiтня 2011poку Змaгaння з 14 poкiв тa стapшi:
09.00 _ пoчaтoк 2 дня змaraнь з кaтa тa кyмiтe (oоoбистi тa кoмaнднi), IIaгopoДкеIIIlя

пеpемoжцiв;
13.00-13.30 - пеpepвa;
13.30 _ пpo.цoв)кенIlя зМaгaIIь, фiнальнi зМaгaння 

' IlzlгopoДжei{I{я пеpемoжцiв;
19.00 _ oфiuiйне зaкpиття зМaгaнЬ;
l9. I5 _ нapaлa сyДдiвсЬкo.i кoлегii та пpедстaвникiв кoМaнд з пiдведення пiдсумкiв

veмпiонaтy.
18 квiтня 20i 1 poкy Biд,iЪд кoмaнд.

5.2. Кyбoк Укpaihи. .
Poзклаd змаzань:

I eтап Кyбка Укpaiни 23-25 лll.лIlя 2011 poIсу;
2З лтlлня 2011 poкy !ень пpиi.злy сyддiв, спopтсменiв i тprнеpiв:

l4.00 _ l5.00 pесстpauiя yuaсникiв:
l5.00 - l6.00 м.rtlДаTнa кoмiсiя;
1 6.00- 1 8.00 )кopoбкyвal{ня;
16.00 _ 18.00 cy,Ц'дiвський бpифiнг;
18.00 - нapaдa сy.Ц,Цiвcькoi кoлeгii тa пpeдстaвникiв кoмaнд'



24 ЛИП:яЯ 201 1poкy Змaгaння:
09'00 - пoчaтoк зМaгal{Ь з кaTa Ta кyмiте (oообиcтi тa кoмaн,цнi), нaгopoдження

пеpемoжцiв;
I 4.00 - oфiuiйне BiдкpиTТя зMaГ:iн Ь;
15.30 - пpoдoвжeння зМtгaIIь, фiнaльнi зМa-ГaI{I{я 

' нaгopo.цжеIlня пepемoжцiв;
19.00 _ oфiцiйнe зaкpиTTя змaГaнь;
19'30 - пiдведeння пiдcyмкiв зМaГallЬ (cyддi тa пpедставники).
19.45 _ нapaдa cyд,цiвcькoi кoлeгii тa пpeдcтазникiв кoМal{д з пiдве.цення пiдсутлкiв

зМaгaIIь.
25 лилня 201 1 poкy Biд'iЪд кoмaнд.
II eтaп Кyбкa Укpaiнп 22-24,I(оBтIIя 2011 poкy;
22 жoвтня 2011 poкy .{ень пpиi.здy cy.цдiв, сПopTсМeнiв i щeнepiв:

l 4.00 _ l 5.00 pесстpauiя yнaсникiв;
15.00 -16.00 мaндaтнa кoмiciя;
1 6.00-1 8.00 жepебкyвaння;
16.00 _ 18.00 оyллiвоький бpифiнг;
18.00 _ нapaлa сy.ц,цiBcькoi кoЛегii тa пpeдстaвникiв кoмaнд.

23 жoвтня 201 1 poкy Змaгaння:
09.00 - пoчaтoк зМaгaнь З кaтa тa кумiте (ocoбистi тa кoмaн.цнi), нaгopoдження

пеpeмoжцiв;
l4.00 - oфiuiйнe вiдкpиття зMzl.Гaн Ь:
15.30 - пpoдoвжellllя зMaIaIIЬ' фiнaльнi змагaнI{я , нaГopoд)I{eння пеpемolкцiв;
19.00 _ oфiuiйне з.lкpиття зМaгaнь;
19.30 - пiдвeдення пiдс1ълкiв ЗМaГaнь (сyддi тa пpeдcтaвники).
l9.45 _ нapaлa суд,цiвсЬкoТ кoлeгii тa пpедстaвникiв кoМaнд з пiдвеДення пiдсyvкiв

зМaгaнЬ.
24 >кoвтня 201 1 poкy BiД'iЪд кoмaнд.
Фiпaл Кyбкa Укpь'iнll |2-|4 лисТoпa.Цa 2011 pокy;
12 лиотoпадa 2011 poкy .{ень пpиiЪлy оyддiв, опopтсменiв i тpeнерiв:

l4.00 _ l5.00 peссTрaцiя щaсникiв;
15.00 - 16.00 MaндaТнa кoмiсiя;
1 6.00- 1 8.00 яtеpебкyвaння;
16.00 18.00 оyллiвський бpифiнг;
l 8.00 _ нapaлa сy,ц,цiBсЬкoТ кoлегii тa пpeдстaвникiв кoманд.

1З лиcтolaдa2Оl 1 poкy Змaгaння:
09.00 - пoчaтoк зМaгaнь з кaТa Ta кyмiте (oсoбиотi тa кoмaн.цнi), нaгopoдження

IIеpeМo}кц1в;
l4.00 - офiuiйне вiдкpиття зMaгaIтЬ:
15.30 - пpодoвжrl{I{я зМaгaт{Ь' фiнальнi зMaгaI{I{я, нaгopoджеIlIlя пеpeмoiкцiв;
19'00 _ oфiшiйне зaкpиття зМaгal{ь;
19'30 - пiдвeдrння пiдоyмкiв зМaгal{ь (оy.Цлi тa пpeдстaвники).
19.45 _ нapaлa сyддiвсЬкoi кoлегii тa пpедстaвникiв кoМaIIд з пjдведення пiдсyМкiв

зМaГaнЬ.
|4 лиcтoпaдa 201I poку Bi,ц'iЪ.ц кoмaн.ц.

6. УMoBи пPOBЕДЕIIнЯ зMAгAIIЬ
Змaгaння пpoBoДяTьоя зa пpaвилa]v{и зaTBеpд}(eI{иМи Мiнiстepcтвoм УкpaiЪи y опpaBax

сiм.i, мoлoДi Ta спopTy.
6.1. Кaтa oсoбиотi тa кoман,цнi - вибip кaтa дoвiльний в yciх кoлaх (зa бaльнoro системoro). Кaтa
I{r пoBиIII{o пoBтoploвaTиоь, zrлe якщo зМaгaIII{я lтpoхoдяTЬ в З кoлa, то в 3-мy кoлi дoзвoляeтьcя
IтoвтopeнIIя кaтa' Яке бyлo виконaне в l-мy кoлi.



6.2. B нaлiвфiнaл Bихoдить: 8 cпopтсменiв (кoм.), в фiнaл 4 cпopтcмeнa (кoм.)
6.3. Cклaд oднiei кoманди з кaтa - 3 cпopтсМeI{и.
У фiнaлi обoв'язкoве BикoпaIIIlя бункай, кpiм кaтeгopiй дo 11poкiв.
6.4. К1ъ,liте oсoбиcтi тa кoмaн.цнi _ зМaгaIIня лиIIIе зa пp.lBилaми FSKА - шoБУ IППoH. Фiнaли
в oсoбистoмy за:liкy cеpед .цopoслиx - IIIOБУ нIхOFI.
6.5. ocoбистi тa кoмaнднi к1тliтe пpoвoдятьоя зa oлiмпiйcькоIo cиотeМolo.
6.6. Кyмiте кoмaнднi - склад oднiei кoмaнди _ 3 +1 pезеpвний
6.7. Екiпipoвкa для cпopTc'еIliв _ кapaтегi бiлoгo кoльopy; пoяc . згiднo з oДеp)кalIoю
квалiфiкaцieю; пtlxoвa paкoвиI{a, кaпa' нaкJrадки Ira pyки _ oбoв'язкoвo; I{aгpyДIrик жiнoк та
ПpoTектopи нa гoмiлки _ зa бaжaнняM.
6.8. Фopмa для сyд.цiв _ зГi.цнo з пpaвилaМи зМaгal{ь.
6.9. Tpенеpи _ тiльки y опopтI,IвtloМy oдязi, лeгке змiнI{е взyTTя.
6. l0. Пpедстaвники - цивiльний oдяг.

7. УМoBи BизIIAЧЕнIIя IIЕРIIIOсTI TA I{AгOPOД)кЕHIIя IIЕ'PЕMO)IflIIB I
ПPизЕ'PIB

7. 1. Bci змaгaння пpoхoДяTЬ зa oлiмпiйоькolo cиcTrMolo.
7'2. Чемпioнaт тa кyбoк Укрaiни _ ocoбисто-кoмaнднi змагaння.
7.З. Бaли HapaxoBу}oТЬся зa пpизoвi мiсЦя в кoмaндниx тa oсoбистиx Bидaх ПpoГp.lми згiднo з
тaблицеro oцiнки poбoти фiзкyльтypнo.опopтивI{IТx oргaнiзaцiй.
7 .4' Учacнpтки .rемпioнaтy тa кyбкa УкpaiЪи, якi пociли 1-3 мiсця в iндивiдуzurьномy тa
кoMaII,цIlих BиДaх y свoiх вiкoвиx гpyпaх тa вaгoBиХ кaтегopiях, нaгopo,цжyloTьcя .циплoМaМи тa
Mе.ц.lЛЯМи вiдпoвiдниx стщен i в.
7.5. !вoe кpaтr{иx опopтcменiв зMа-гaIIЬ' якi пoсiли 1-3 мiсця з кaтa i крлiте, нaгopoджyloTЬcЯ
кyбкaми.
7.6. Кoмaндa, якa нaбpaлa нaйбiЛьпIy кiлькiсть бaлiв у змaгaпняx чeмпioнaтa тa кyбкa УкpaiЪи,
I-Iaгoрo.цжyeться кyбкoм.
7.7. Зa piшeнням Гoлoвнoi сy.цдiвсЬкoi кoлегii пoчecниМи дипЛoМaМи Мo)(yTь бyти нaгopoдженi
спopтсMени ..3a кpaщу теxнiкy... ".Зa вoлro дo пrpеМoги.' тoшIo. Тpе}tеpи. сyддi. МeцеHalи Тa iншi
oсoби, якi зpoбили знauний внеоoк y poзBиToк кaрaтe в Укpaiнi.

8. УMoBи ФIIIAIIсУBAIIII'I TA МATE'PIAЛЬHOгO зAБЕ'зПЕЧЕHIIя
9.1. Bитpaти нa opгaнiзaцiтo Ta Пpoве'цеIlllя BсеукpaiЪськиx зМaгaнЬ З кapaте (FsKА)
пеpедбa.raroтьcя зa paхyнoк кoшIтiв Фе.цepaцii тa iнrпиx зalryчеIiих Федеpaцiеro пoзaбюджетних
нa.цхoДжrl{ь. Мiнicтepcтвo l{eсe витpaти вiДпoвiднo дo eДипoгo каJIeI{даpI{oгo ПЛal{y
фiзкyльт1,pяo-oЗ'цopoBчих тa cпopтиBIIих зaxoдiв Укpaiни ga 2011 piк згiднo з зaтверджеIIиМ
MiнiстeротвOм кoшIтopиcoМ
9.2. Bитpaти нa вiдpядження yнaсникiв ЗМaгaI{Ь, пpедcтвcникiв i тpенepiв (пpoiЪд в oбoх
I{aпpяМкaх' сПЛaTa зa Пpoживal{I{Я, xapч}ъaнI{я, дoбoвi, збеpеження зapoбiтнoi плaти)
зaбезпе.ryтoть opгaнiзацii щo вiдpя.цжaroть.

9. БЕЗПЕкA TA IIIДгOTOBкA MIсцЬ IIPOBЕ'ДЕIIIIя
9. 1. Biдпoвiднo.цo ПoсTalloви Кaбiнетy Мiнiсщiв Укpaiни Nо2025 вiд 18 грyлня 1998 poкy <Пpo
пopядoк пiдгoтoвки сПopTиBIlих спopyд тa iнrпих спешiaльнo вiдвeдених мiсць Для ПpoBедення
МacoBих спopтивIIIгх тa кyльтypнo-видoвицниx зaxoдiв>:

- пiдгoтoвкa спopтивт{их спopyд пoкЛaдaсться нa ix власникiв;
- кoнтpoЛЬ зa пiдгoтoвкoю оПopTиBIIиx спoрyд тa зaбeзпeчен}lя безпeки пiд vaс пpoведeння

зMaГaI{Ь зДiйснroс poбoua кoмiсiя, якa yтвopенa вiдпoвiдними oблaсними тa м. Киeвa
.цеp)I(aBниМи aдмiнicтpaцiями.



9.2. Bлacник cпopтивнoТ споpyДи не менiш нiж зa 4 гoДинlt Дo ПoЧaтку ЗМaгaJ{ь зoбoв'яний
ПoдaTи дo poбoчoi кoмiсii aкт пpo ii гoтoвнiстЬ.цo IIрoBеJеrtня зMaГaнь. Hевикoнaння вимtlt,
пеpодбavеним циn,{ пуI{кToм, щo сT.rли пpичиIIoю BиникнеI{нЯ нaдзвинaйних oбcтaвин rrlд uaс
прoведенHя ЗMaЛaнЬ. Тягt]е Зa сoбoю вiдпoвiдirлЬнiстЬ.

е-mail: fska@poоhta.ru, BГo i.Федepaцiя Фyнaкorпi IIIoтoкaц Кapaте УкpaiЪи'', Hayмrнкo
Aнaтoлiй oлексiйoвич.
10.2. Iменнi зa,Iвки yчaоIrикiв, зaвipенi фiзкyльтypним ДиспaнсеpoМ тa кеpiвникoм cТр},Iоypнoгo
пiдpoздiлy з фiзиvнoi кyЛьT)?и тa спopтy oблдepжa.щлiнiстpaцii (чеMгIioнaт Укpaiни), стpaxoвий
пoлic, пaспopти (свiдoцтвo Прo lIapo.цх(rЕня), буДо.пaспopт (пiдтвеpдження квaлiфiкaцii
спopтсменa) пoдaloTЬcя .цo мaндaтнo.i кoмiсii в день пpиiздy. ,{o зaявки дoдaloTься al{кетa
спopTcMrнa дJUI бaзи ..cпopтивний pезyльтaт',:
10.3. У paзi не пiдтвеpд;кeннЯ B yстal{oвлений теpмiн _ кoМal{Ди.цo зМaГaнь /цoпyскaTисЬ нs
бyлуть

11. Мeдцчне зaбeзпeчення. /

У вi'цпoвiднoотi дo кПoлoженнЯ прo Мeдичнe зaбезпечення спopтивI{o-МaоoBиx
захoдiв>, щo зaтвеpджеIro нaкaзoМ Мiнicтеpствa oхopони з.цopoB'Я Укpaiни вiд 27.10'2008
Лb614, медиuне зaбезпечення ciIopтиBllo-Мaсoвtтх зaхo,цiв здiйснтoeтiся Укpaiнським
цeнтрoМ cпopтивнoi МеДицини, oблaсниМи тa мiськими сПopтивI{иIuи дисп.lнcepaМи'
цeнтpaми незaлe)кlto вiд ix вiДoмчoгo пiдпopядкyвaн ня' вiдлiлeнняп,tи спoртивнoi
МrдиЦиI{и лiкyвальнo.пpoфiлaктишrих зaк,aдiв зaгальцoi мepeжi. {ля мeдиvнoгo
зaбезпeчeння зМaгaнь з.ulyчaloтЬся квaлiфiкoвaнi медичнi пpатiiвн1дqlr' Пpисyтнiсть rriкapя
iз спopтивнoi мe.цициIlи oбoв'язкoвa нa змaгaннл< всix piвпiв.

Лiкдp змaгaнь вxoдитЬ дo окJ]a.цy сyддiвоькoi кoлегiii нa пpaвaх зaстyпIlикa гoлoвIloгo
сyллi. Bсi йoгo pilпення B Мeжaх кoN{IIеТеIlтIioоТi oбoв.язкoвi для yчaсникiв' cyддiв,
opгaнiзaтopiв зМaгaнЬ. Лiкap пpeдcтaв.пяс в opгaнiзaцйний кoмiтeт aбo сyдцiвськy кoлeгirо
]IлaI{ меДичт{oгo зaбезпечeння змaгaнь тa звiт з ix зaкiнченням.

Ide пoлorкeння е oфiцiйним BикЛикoM нa зМaгaння.

!еnаpmамeнmу cnopmу вuщltх Docяzнeнь Miнicmepcttва
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