РЕГЛАМЕНТ
Відкритого Кубку Дніпропетровської області
ФСТ «Динамо» України
серед дітей, юнаків та юніорів
з Таеквон-До ІТФ

м. ДНІПРО
2017

Цілі та задачі:
Змагання проводяться з ціллю популяризації, пропаганди та розвитку
таеквон-до у Дніпропетровській області та Україні зокрема і вирішують
наступні завдання:

Виявлення сильніших спортсменів.

Залучення дітей та молоді у систематичні заняття фізичною культурою
та спортом.

Пропаганда здорового способу життя.

Популяризація таеквон-до як виду спорту у Дніпропетровській області
та Україні.
Час і місце проведення:
Змагання проводяться 1-2 грудня 2017 р.
Україна, м. Дніпро, вул. Свердлова, 48 Спорткомплекс Радіоприладобудівного
коледжу
Програма змагань:
1 грудня 2017 р. п’ятниця:
Зважування с 10:00 до 18:00 вул. Свердлова, 46
Жеребкування 19:00 вул. Свердлова, 46
2 грудня 2017 р. субота:
Початок змагань о 9:00
Змагання з індивідуальних формальних комплексів (туль): 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 1415, 16-17 років
Офіційне відкриття змагань 13:00
Змагання з індивідуального спарингу (масогі): 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15,
16-17 років.
Нагородження переможців та призерів.
Офіційне закриття змагань.

Можливі зміни в денній програмі змагань будуть повідомлені окремо.

В програму змагань входять:
Вікова група 6-7 років (діти):
Туль особистий (див. «В» - 8-5 ; див. «А» - 4 куп – I Дан)
Спаринг особистий (див. «В» - 8-5 ; див. «А» - 4 куп – I Дан)
Вікова група 8-9 років (діти):
Туль особистий (див. «В» - 8-5 ; див. «А» - 4 куп – I Дан)
Спаринг особистий (див. «В» - 8-5 ; див. «А» - 4 куп – I Дан)
Вікова група 10-11років (юноши):
Туль особистий (див. «В» - 8-5 ; див. «А» - 4 куп – I Дан)
Спаринг особистий (див. «В» - 8-5 ; див. «А» - 4 куп – I Дан)
Вікова група 12-13 років (старші юноши):
Туль особистий (див. «В» - 8-5 ; див. «А» - 4 куп – I Дан)
Спаринг особистий (див. «В» - 8-5 ; див. «А» - 4 куп – I Дан)
Вікова група 14-15 років (молодші юніори):
Туль особистий (див. «В» - 8-5 ; див. «А» - 4 куп – I Дан)
Спаринг особистий (див. «В» - 8-5 ; див. «А» - 4 куп – I Дан)
Вікова група 16-17 років (юніори):
Туль особистий (див. «В» - 8-5 ; див. «А» - 4 куп – I Дан)
Спаринг особистий (див. «В» - 8-5 ; див. «А» - 4 куп – I Дан)

Поєдинки проходитимуть по такій схемі:

вікова група 6-7, 8-9, років: тривалістю 2 раунди по 1 хвилині з перервою
30с.
 вікова група 10-11, 12-13 років: тривалістю 2 раунди по 1,5 хвилини з перервою
30с.

вікова група 14-15, 6-17 років: тривалістю 2 раунди по 2 хвилини з
перервою 1 хв.
Кожна команда може виставити:
- Спаринг: вікова група 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17 років, кількість
спортсменів у ваговій категорії не обмежено;
- Туль особистий: вікова група 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17 років, по 5
людини в особистому тулі в кожній віковій категорії та дивізіоні від одного
тренера клубу.
Правила змагань та суддівська колегія
Головний суддя змагань – Шпак Борис Олександрович, чорний пояс, III-й дан.
Перший заступник та секретар змагань – Семейников Владислав Ігорович, суддя
міжнародної категорії «В», чорний пояс, IV-й дан.
Головний суддя змагань формує мандатну і арбітражну комісію, суддівські бригади,
визначає порядок їх роботи.
Змагання проводяться за правилами CH ITF.
Протести та претензії, які стосуються суддівства, від представників команди, яка
не надала суддів, не приймаються.
Протест може бути поданий тільки представником команди. Протест подається
з грошовою заставою – 500 грн Якщо рішення по протесту буде задовільним –
застава повертається. Якщо протест був відхилений – застава не повертається.
Відеозаписи для розгляду протесту не приймаються.

Учасники змагань зі массогі:
Змагання проходять в 6 вікових групах:
Діти 6- 7 років
Хлопці/Дівчата

Хлопці/Дівчата

Хлопці/Дівчата

Хлопці/Дівчата
Юніори
Юніорки
Юніори

Див. B – 8-5куп
-20 кг., -24 кг., -28 кг., -32 кг., -36 кг., + 36кг. Див. A– 4-1 дан
Діти 8-9 років
Див. B – 8-5куп
-25 кг., -29 кг., -33 кг., -37 кг., -41 кг., + 41 кг. Див. A– 4-1 дан
Юноші 10-11 років
Див. B – 8-5куп
-30 кг., -34 кг., -38 кг., -42 кг., -46 кг., +46 кг. Див. A– 4-1 дан
Кадети 12-13 років
Див. B – 8-5куп
-35 кг., -40 кг., -45 кг., -50 кг., -55 кг., +55 кг. Див. A– 4-1 дан
Молодщі Юніорі 14-15 років
-52 кг., -58 кг., -63 кг., -70 кг., +70 кг.
Див. B – 8-5куп
Див. A– 4-1 дан
-42 кг., -48 кг., -53 кг., -60 кг., +60 кг.
Старщі Юніори 16-17 років
-52 кг., -58 кг., -63 кг., -70 кг., +70 кг.

Див. B – 8-5куп
Див. A– 4-1 дан

Юніорки
-42 кг., -48 кг., -53 кг., -60 кг., +60 кг.
Оргкомітет турніру залишає за собою право на об’єднання двох сусідніх вагових
категорій при недостатній кількості учасників.
Система нарахування балів:
1 очко
2 очка
3 очка

- Удар рукою в голову або в корпус;
- Удар ногою в корпус;
- Удар рукою в голову в стрибку;
- Удар ногою в голову;
- Удар ногою в корпус в стрибку;
- Удар ногою в голову в стрибку.

У раунді до першої технічної дії переможець визначається за рішенням двох або
більше суддів.

Для участі у спарингу обов'язковим обладнанням є:
• рукавички (8-10 унцій) з закритими пальцями;
• пахова раковина (для хлопчиків та юнаків);
• фути (із закритою п'ятою);
• капа;
• шолом;
• захисний протектор на груди (для дівчаток з 9 років і юніорок).
Додаткове обладнання - згідно з правилами CH ITF.
Кожен спортсмен повинен мати добок встановленого зразка.
При порушенні будь-якого з вищевказаних пунктів спортсмен не буде допущений до
змагань.
Нагородження:
Учасники, які посіли 1, 2 і 3 місця у всіх особистих видах програм,
нагороджуються дипломами та медалями відповідних ступенів.
Порядок реєстрації учасників змагань:
Учасників змагань потрібно зареєструвати на сайті http://chukr.mytkditf.com/ не
пізніше ніж до 23:59:59 31 листопада 2017р.
На змагання в мандатну комісію надаються наступні документи:
• загальна іменна заявка на участь у змаганнях, завірена лікарем фізкультурного
диспансеру, спорткомітетом та обласною федерацією за встановленою формою;
• сертифікат міжнародного зразка про присвоєння відповідного купа (дана) на кожного
учасника і суддю;
• членський квиток, продовжений на поточний рік;
• свідоцтво про народження учасників або паспорт;
• страховий поліс;
• копія ідентифікаційного коду та паспорта для кожного судді.
Порядок підготовки спортивних споруд:
Згідно з Постановою Кабінету міністрів України від 18 грудня 1998 №2025 «Про
порядок підготовки спортивних споруд та других спеціально відведених місць для
проведення масових спортивних та культурно-видовищних ЗАХОДІВ»:
• Підготовка спортивних споруд покладається на їх власників;
• Контроль над підготовкою спортивних споруд та забезпеченням безпеки при
проведенні змагань здійснює робоча комісія;
• Власник спортивної споруди не раніше, ніж за 4 години до початку змагання
зобов'язаний подати до робочої комісії акт про її готовність для проведення змагань;

• Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стало причиною виникнення
надзвичайних ситуацій під час проведення змагань, несе за собою відповідальність,
передбачену законодавством України.
Головний суддя змагань зобов'язаний перевірити підготовку спортивної
споруди для проведення змагань.

Положення є офіційним викликом
Організатор змагань залишає за собою право на внесення змін в дане положення

Довідки за телефоном: +38 095 318 32 32 Сергій Васильович
Або електронною поштою: telman06@rambler.ru
Питання з приводу реєстрації тренерів, суддів та спортсменів на сайті:
+38 099 442 38 17 або + 38 097 793 68 99 Владислав

