ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Міністра молоді
та спорту України
_____________Я. В. Войтович
"____"______________2018 р.

РЕГЛАМЕНТ
проведення чемпіонату України з Комбат Дзю-Дзюцу
(дорослі, юніори, юнаки, молодші юнаки, діти)
1. Цілі та завдання
Чемпіонат України з Комбат Дзю-Дзюцу (дорослі, юніори, старші юнаки, юнаки,
діти), (далі – чемпіонат України) проводиться з метою:
широкого залучення населення до занять фізичною культурою та спортом;
подальшого розвитку виду спорту та його популяризація в державі;
підвищення рівня майстерності спортсменів;
відбір найсильніших спортсменів до складу збірної команди України до
участі в міжнародних змаганнях;
активізації навчально-тренувальної роботи в спортивних організаціях;
підведення підсумків роботи в спортивних організаціях;
виховання національного патріотизму та удосконалення навиків
самозахисту.
2. Строки і місце проведення змагань
Чемпіонати України проводиться з 09 по 11 березня 2018 року
в
м. Біла Церква, Київська область в приміщенні ДЮСШ "Богатир", бульвар
Олександрійський 5-А.
3.Організація та керівництво проведенням змагань
Керівництво проведенням змагань здійснюють Мінмолодьспорт та Федерація
Комбат Дзю-Дзюцу України (далі - Федерація). Відповідальність за підготовку та
безпосереднє проведення чемпіонату України покладається на управління молоді
та спорту Київської обласної державної адміністрації, на головну суддівську
колегію, яка рекомендована Федерацією, і склад якої затверджується
Мінмолодьспортом.
4. Учасники змагань
До участі у Чемпіонаті України допускаються команди Автономної
Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя та спортивних клубів.
Діти молодшого віку: 8-9 років; діти: 10-11 років; юнаки молодшого віку:
12-13 років; юнаки 14-15 років; юніори: 16-17 років;
дорослі: 18 років і
старші.
Рівень допуску до змагань (за класифікацією):
Юнаки та юнаки молодшого віку − не нижче 2-го юнацького розряду;
Юніори − не нижче 2-го розряду

2

Дорослі − не нижче 1-го розряду
Форма одягу учасників змагань спортивна, згідно з вимогами Правил.
Рівень допуску до змагань (за класифікацією):
дорослі – не нижче I розряду;
5. Характер заходу
Змагання особисто-командні, проводяться відповідно до правил змагань з
комбат Дзю-Дзюцу (далі − Правила).
6. Програма проведення змагань
Чемпіонат України – з 09 по 11 березня 2018 в. в м. Біла Церква, Київська
область в приміщенні ДЮСШ "Богатир", бульвар Олександрійський 5-А.
День приїзду – 16 березня 2018 року:
Адреса управління молоді та спорту Київської облдержадміністрації −
м.
Київ, площа Лесі Українки, 1, тел.: (044) 286-84-11.
Програма змагань:
09 березня
09 березня

1600-1900 приїзд учасників, мандатна комісія, зважування
1900
жеребкування, нарада суддівської колегії
представників команд

10 березня

0900 попередні поєдинки в категорії Фулл-контакт для вікових
категорій понад 18 років, 16-17 років, 14-15 років, 12-13
років;
00
11 урочисте відкриття змагань;
1600 півфінальні та фінальні поєдинки в категорії Фуллконтакт;
00
17 змагання в категорії Самозахист для вікових категорій
16-17 років та понад 18 років;
00
18 підведення підсумків
1900 нагородження переможців
2000 дозважування учасників вікових категорій 8-9 років, 1011 років та учасників категорії Клоз-контакт, жеребкування.

11 березня

1000 поєдинки в категорії Фулл-контакт для вікових категорій
8-9 років, 10-11 років років та в категорії Клоз-контакт;
1700
нагородження переможців, підведення підсумків
змагань.
1800 закриття змагань, від’їзд учасників

11 березня

та

Змагання проводяться у наступних вагових категоріях:
Діти молодші (мал. / Діти старші (мал. / Молодші юнаки / Старші юнаки /
дв.) 8-9 років
дв.) 10-11 років
дівчата 12-13 років дівчата 14-15 років
25 кг
30 кг
40 кг
50 кг / 42 кг
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30 кг

35 кг

45 кг

55 кг / 47 кг

35 кг

40 кг

50 кг

60 кг / 53 кг

40 кг

45 кг

55 кг

65 кг/ 58 кг

45 кг

50 кг

60 кг

70 кг / 64 кг

Понад 45 кг

55 кг

65 кг

75 кг / 70 кг

Понад 55 кг

Понад 65кг

Понад 75 кг / 70 кг

Юніори / дівчата
років
55 кг / 47 кг

16-17 Жінки

Дорослі чоловіки

50 кг

62 кг

60 кг / 53 кг

56 кг

69 кг

65 кг / 59 кг

62 кг

76 кг

70 кг / 65 кг

68 кг

84 кг

75 кг / 71 кг

74 кг

92 кг

80 кг / 77 кг

80 кг

Понад 92 кг

Понад 80 кг / 77 кг

Понад 80 кг

7. Безпека та підготовка місць проведення змагань
Підготовка місць проведення змагань здійснюється відповідно 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”.
8. Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів
Учасники змагань, які посіли І−ІІІ місця в кожній віковій та ваговій категорії
нагороджуються медалями та дипломами Федерації.
Команди, які посіли І−ІІІ місця нагороджуються дипломами Федерації.
Учасники змагань, які посіли І місця в кожній ваговій категорії
нагороджуються кубками Федерації.
Командні місця визначаються за сумою балів за перші чотири місця по
вікових категоріях за наступною схемою:
1 місце – 4 бала
2 місце – 3 бала
3 місце – 2 бала
4 місце – 1 бал
9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників
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Витрати
на
організацію
та проведення
чемпіонату
України
здійснюються за рахунок Федерації та інших позабюджетних коштів, залучених
Федерацією.
Витрати на відрядження учасників змагань здійснюється за рахунок
організацій, що відряджають.
10. Строки та порядок подання заявок на участь у чемпіонаті України
Попередні заявки на участь команди у чемпіонаті України надсилаються не
пізніше ніж за 7 днів до початку змагань на електронну адресу: combatjujutsu@ukr.net (адреса: 04108, м. Київ, вул. Наталії Ужвій 4-А оф. 94.: 8 (044) 23305-31; Факс: 8 (044) 464-11-66), Web-Site – www.combat-jujutsu.kiev.ua.
Для участі у змаганнях до мандатної комісії в день приїзду подаються: іменні
заявки, завірені підписом та печаткою керівника структурного підрозділу органів
виконавчої влади з питань фізичної культури та спорту Автономної Республіки
Крим, областей, мм. Києва і Севастополя та лікарем фізкультурно-спортивного
диспансеру, копія паспорту (свідоцтво про народження) які підтверджують особу
спортсменів, класифікаційні книжки, страхові поліси дійсні на термін проведення
змагань.
До змагань допускаються команди та учасники, які підтвердили в
установлений термін свою участь.
У разі відсутності у спортсменів одного з перелічених документів,
спортсмени до змагань не допускаються.
Протоколи з результатами змагань (спортивні показники та розрахунки
завойованих очок), оригінали заявок, звіт головного судді подаються до
Мінмолодьспорту протягом 5 днів після закінчення змагання за адресою:
Міністерство молоді та спорту України (відділ спортивно-технічних та
прикладних видів спорту), 01601, м. Київ, вул. Еспланадна 42.
Оперативна інформація про кількість учасників, кількість регіонів та призові
місця команд подається до Мінмолодьспорту у день закінчення змагань
(не
пізніше 8.00 19 березня 2018 року) на електронну адресу: bb.nikkor@gmail.com та
aksyutin@sport.gov.ua.
Це регламент або положення є офіційним викликом на змагання.
Начальник відділу
спортивно-технічних та
прикладних видів спорту
департаменту фізичної культури
та неолімпійських видів спорту
ПОГОДЖЕНО
Президент ВГО "Федерація Комбат Дзю-Дзюцу України"
__________________В. С. Шипінський
«____»____________2018 року

В. Д. Довгодько

