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1. МЕТА І ЗАВДАННЯ. 

Змагання з карате-до проводяться з метою: 

- Подальшого розвитку і популяризації карате-до. 

- Підвищення рівня майстерності спортсменів та суддів. 

- Виявлення перспективного резерву для збірних команд області. 

- Пропаганди здорового способу життя. 

- Формування збірної команди Чернівецької області серед кадетів, юніорів та дорослих для 

участі в Чемпіонаті України з карате. 

  

2.ТЕРМІН ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ. 

Чемпіонат області проводиться 19 жовтня 2014р. в місті Чернівці, вул. Воробкевича, 21,                    

ФОК «Олімпія».  Початок змагань – 9-00. 

 

З.КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ. 

Загальне керівництво організацією проведення змагань здійснює управління молоді та спорту 

Чернівецької облдержадміністрації та Чернівецький обласний осередок Української федерації 

карате (надалі - Федерація).  

Головний суддя змагань – Золотухін С.М. (МК, м. Чернівці), головний секретар –        

Білоскурський Р.Р. (НК, м. Чернівці). 

 

4.УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ. 

До участі у  змаганнях допускаються команди клубів Чернівецького обласного осередку 

Української федерації карате та запрошені команди–члени Української Федерації карате з 

інших областей. 

Змагання проводяться у наступних категоріях: 

Ката індивідуальне.  

Хлопці:  6, 7, 8, 9, 10, 11, 12-13, 14-15, 16+ 

   Дівчата: 6 – 7, 8 – 9, 10 – 11, 12 - 13, 14 +  

 

Куміте індивідуальне.  

Хлопці:                       6 (фантом),            7 (фантом),          8:  –28 кг, +28 кг,              9:  -30 кг, + 30 кг,    

10 – 11: - 32 кг, - 37 кг, - 42 кг,  +42 кг,    12 – 13:  –40 кг, - 46 кг, - 52 кг,+ 52 кг, 

14 – 15: - 57 кг, + 57 кг,              16-17: - 68 кг, + 68 кг,       18р+  

Дівчата:  6 – 7, 8 – 9: -30 кг, +30 кг, 10 – 11, 12 – 13, 14 – 15, 16+  

 

Куміте командне (склад команди 3 + 1).  

Хлопці:  8-9, 10-11, 12-13, 14-15. 

 

Кожен учасник змагань може приймати участь лише в одній категорії ката індивідуальне та 

куміте індивідуальне, а також бути заявленим до однієї команди в куміте командному. 

 

Змагання проводяться згідно правил WKF (кадети, юнаки, дорослі) та УФК (діти 6-13 років) 

   

5. СУДДІ 

Від кожної заявленої команди повинно бути мінімум три кваліфіковані судді та суддя-

секретар. Форма: згідно правил WKF.  

Судді з порушенням форми до обслуговування змагань не допускаються.  

 

6.НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ. 

Переможці та призери змагань нагороджуються дипломами та медалями відповідних ступенів, а у 

командному куміте команда-переможець – кубком.  

 

 

ЦЕ  ПОЛОЖЕННЯ  Є  ОФІЦІЙНИМ  ВИКЛИКОМ НА ЧЕМПІОНАТ З КАРАТЕ-ДО  



Доповнення до положення 
 

Благодійний стартовий внесок складає 100 гривень за одну індивідуальну категорію.  

Благодійний стартовий внесок за командні види складає 150 гривень за одну команду. 

За зміни в заявці та дозаявки після 21-00 17 жовтня – 20 гривень за кожну зміну (за виключенням 

спортсменів, які за станом здоров’я не змогли взяти участь в змаганнях.).  


