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1. 1-{1л! та завдання зах0ду

9емп]онат }кра|ни з к1окутпинкайкан карате
!кра|ни) проводиться з мето!о:

1пирокого 3алг{ення населення до занять ф!зинното культурото та
спортом;

подаль11]ого розвитку виду спорту | його популяризац!| в !кра!н|;
в|дбору сильн!тших спортсмен|в для унаст1 в м1жнародни* .й^.'*,"";
п!двищення р!вня майстерност1 спортсптен1в;
актив]зац1| навчально-тренувально| роботи в спортивних орган|зац|ях;
п1дведе}1ня п|дсумк|в роботи в спортивних орган|зац|ях.

2' €троки | м]сце проведення заходу
!ептп|онат !кра!ни проводиться з 22 по 23 березня 201 9 року за адресото:

м' !1уцьк, вул. 1{арбигшева, 1 (опортивно-розважальний комплекс ,,Адренал|н
€|т1'').
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проведення немп|онату !кра|ни 1,,к{б*$штинкайкан карате (тонаки)

(тонаки) (дал] _ чемп]онат

3. 9рган|зац1я та кер!вництво проведенням заходу
1{ер|вництво проведеннямценням змагань зд1йснтототь \4!нмолодьспорт та

''}кра|нська Федераш1я''(|окуш.линкайкан 1{арате''
громадська орган1заш1я
(дал! _ Федерац|я).

Б!дпов|дальн!сть за п1дготовку та безпосереднс проведення темп!онату
}кра|ни покладасться на в|дд!л з питань ф|зипно| 

' 
культури '' ".'р'уБолинсько| обласно| лержавно| адм1н]страц]|, та головного судд}о змагань,

кандидатура якого рекомендована Федерац!е:о | затверд:куеться наказом
й1нмолодьспорту.

4. 9часники заходу

{о унаст! у немп1онат! !кратни допуска1оться зб|рн| команди АР 1{рим,
областей' м]ст (иева | €евастополя. €клад команди не обме:тсений'

Б!кова категор!я унасник|в змагань: тонаки: 10- 15 рок!в.
Р1вень допуску до змагань (за квал1ф1кац1ею): не нижче 11 тонацького

ро3ряду.
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3магання

у розд1лах: ''ката"
в1дпов1дно до |!равил

Форма одяц учаоник1в заходу спортивна' зг1дно з вимогами |[равил
спортивних змагань з к|окутшинкайкан карате (дал| - [{равила).

5. {арактер заходу

особисто-командн! проводяться

, ''кум1те''.

6. [[рограма проведення змагань

{емп|онат !кра|ни проводиться з 22 ло 23 березня 2019 року за адресо}о:

м. )1уцьк, вул. (арбитпева., 1 (спортивно-розват{альний комплекс ''Адренал|н
(|т1'').

Адреса в1дд|лу з питань ф1зитно| культури та с[1орту Болинсько1 обласно]

дер>тсавно| адм|н|страш||: м. )1уцьк, вул. |1ривокзальна, 13 а.

7. Безпека та п!дготовка м!сць проведення змагань

|1!дготовка м]сць проведення змагань зд1йснтосться в1дпов|дно до
постанови (аб!нету й!н!стр1в !кра|ни в!д 18 грудня 1998 року }',1э 2025 ''||ро
порядок п1дготовки спортивних споруд та 1н1]]их спец1ально в1дведених м1сць

для проведення масових спортивних та культурно_видовищних заход|в''.

8. }мови визна!1ення пертлост| та нагородження переможц|в та призер!в

а змагань:
22 березня 09:00-19:00 при1зд' ресстрац1я у{асник1в змагань;

1 5:00- 17:00 зважування учасник1в змагань;
1 9:00-21 :00 судд1вськии сем1нар;

23 березня 08:00-09:00 зва)кування гтасник1в змагань;
09:00-10:00 зас1дання представник1в команд;
10:00-11:00 урочисте в1дкриття змагань;
11:00-16:00 попередн! поединки, змагання в розд|л| ''ката";
16:00- 13:00 нап{вф!нальн| та ф!нальн! поединки;
18:00-19:00 нагородя{ення переможц1в, закриття змагань'

в|д']зд у'тасник]в змагань.

[[ереможц| та призери визначатоться в|дпов|дно до правил.
€портсмени, як] пос!ли 1, 2 м1сця у темп|онат1 9кра|ни нагороджу}оться

в|дпов|дних ступен|в,кубками, медапями та дипломами Федерац!|
3 м!сця _ меда'ттями та дипломами Федерац||.

9. }мови ф!нансування заходу та матер1ального забезпечення уиасник1в

8итрати на орган|зац|}о та проведення чемп]онату }кра|ни зд|йсн*о+оться

за рахунок Федерац|| та |н:пих позабтод>т<етних котшт]в використання яких не
суперечить законодавству !кра!ни.

3а котпти орган1зац1й, що в1дряджатоть' зд!йснтототься вс1 витрати з унаст1
спортсмен|в та тренер|в у змаганн!: оплата про|зду та добових п|д нас перетзду

унасник|в, перевезення спортивно| техн|ки та |нвентарто до м|сця проведе1]ня
змагання' харчування та проживання.
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10. €троки та порядок подання заявок для унаст1 у чемп|онат! !кра|ни
|1опередн! заявки на участь команд у иемп1онат|

не п|зн!тше, н |>к за 7 дн|в до початку 3магань
6ш6о(агате@ш1сроз1. ша'

[ля утаст! у змаганнях до мандатно| ком|с]| в день при|зду г1ода1оться:
!менн1 заявки, зав|рен| печаткото та п{дписом кер!вництва структурних
п|дрозл1л|в Автономно] Республ|ки 1{рим, областей, мм. 1{иева ] €евастополя,
л|карем та печатко1о л|карсько-ф!зкультурного диспансеру, коп|то св!доцтва
про народ}1(ення, страховий пол|с д1йоний на терм|н проведення змагань.

{о змагань допускатоться команди та учасники! як! п!дтвердили
в установлений терм1н свото г1асть.

[{ротоколи з результатами змагань, ориг1нали заявок' зв|т головного оудд]
пода1оться до й|нмолодьспорту протягом 5 дн!в п|сля зак|нчення змагань за
адресото: й1н|стерство молод| та спорту 9кра!ни (в|дд]л спортивно-техн]чних
та прикладних вид|в спорту), 0 1 60 ] ., м. 1{и|в, вул. Бспланадна, 42.

Фперативна |нформац|я про к|льк1сть утасник!в, рег|он|в та призов| м|сця
подасться до й!нмолольспорту п!сля зак|нчення зма! ань (не
п1зн|тпе 08.00 наступного дня) на електронн! адреси: 096202зз51_@ш[г.пес'
1атег@зрог1.дот'ша.

!-(ей регламент е оф1ц1йним викликом на змагання.

спорту 
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}кра{ни надсила}оться
на електрону адресу:

Рачальник в!дд|лу спортивно-техн1чних
та 11рикладних вид|в спорту департаменту
ф|зинно| культури та неол1мп]йських вид1в

ння громадсько| орган|заш||
ерац!я''|(! окутпинкайкан (арате''
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