
         

ПОЛОЖЕННЯ 

про Відкритий Кубок міста Києва Всеукраїнського Союзу Таеквон-До 

«Битва під Каштанами» 

 

1. МЕТА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Відкритий Кубок м. Києва ВСТ проводиться з метою:  

- розвитку і популяризації Таеквон-До в м. Києві; 

- сприяння популяризації здорового образу життя та організація дозвілля серед широких 

верств населення і особливо серед юнацтва та молоді; 

- сприяння підвищенню майстерності спортсменів, тренерів та кваліфікації суддів; 

- сприяння підвищенню ефективності навчально-тренувальної роботи в спортивних клубах, 

секціях та збірних командах; 

- сприяння підвищенню майстерності спортсменів для участі у всеукраїнських та міжнародних 

календарних змаганнях 2017 року. 

 

 

2. ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

Відкритий Кубок м. Києва ВСТ проводиться 21 травня 2017 року у місті Києві, за адресою : ЖК 

«ЧАЙКИ» вул. В. Лобановського, 8 на території тенісних кортів. 

 

21.05.2017 р.  

07.30 - 9.00 – мандатна комісія, реєстрація та зважування учасників, реϵстрацiя cуддiв, 

суддiвський семiнар 

9.00 - 12.00 - змагання серед учасників  

12.00 - 13.00 – урочисте відкриття 

13.00 - 18.00 - змагання серед учасників 

18.00-19.00 – нагородження учасників 

Організаційний комітет залишає за собою право змінити програму змагань або внести будь-які 

корективи за власним розсудом. 

 



3. КЕРІВНИЦТВО ПО ПРОВЕДЕННЮ ЗМАГАНЬ 

Загальне керівництво організацією по проведенню змагань здійснює СК «Кичко Таеквон-До 

Клуб» Безпосереднє керівництво здійснює Київський міський осередок Всеукраїнського Союзу 

Таеквон-До.  

Головний суддя змагань – Свинар Анастасія Ігорівна (3дан). 

  

4. ПРАВИЛА ЗМАГАНЬ І СУДДІ 

Змагання проводяться згідно з діючими правилам Міжнародної Федерації Таеквон-До з 

урахуванням поправок 2012 року, а саме: 

Формальнi вправи (туль): спортсмени виконують один туль до фіналів і два туля у фіналі, якi 

назначають суддi. 

Спарринг: нарахування балів, зауважень і попереджень відбудеться згідно з діючими 

правилами Міжнародної Федерації Таеквон-До. Спортсмен не може приймати участь у більшій 

чи нижчій ваговій категорії, ніж його справжня вага, та більшій чи нижчій віковій категорії, ніж 

його справжній вік. 

Спеціальна техніка: спортсмен виконує одну примірку (не розгинаючи ноги) і одну спробу, 

повинен становитися у бойову стійку перед і після примірки або спроби. Під час примірки або 

спроби спортсмен не має торкатися станка. 

 

Судді. 

Команди, які мають у складі від 1 до 10 спортсменів, зобов'язані забезпечити 1 суддю (11 та 

більше спортсменів надають 2 суддів).  

Обов'язкова форма одягу суддів на суддівському семінарі і змаганнях: біла сорочка, синій 

костюм, краватка, біле спортивне взуття.  

Судді, що не приймають участі в суддівському семінарі, до змагань не допускаються.  

Витрати на відрядження суддів (проїзд в обидва кінці, добові, харчування) несуть місцеві 

осередки. Організатори змагань забезпечують суддів обідом та матеріальною допомогою в дні 

змагань.  

Команда, яка не забезпечить прибуття необхідної кількості суддів (з розрахунку 1 суддя на 10 

спортсменів команди), сплачує додатковий внесок до ВСТ у розмірі 500 грн. та не має права 

висовувати претензії стосовно суддівства. На організаторів змагань покладається 

відповідальність по забезпеченню Відкритого Кубку Києва більшою часткою суддівського 

корпусу. 



 

5. СКЛАД КОМАНД І УЧАСНИКІ ЗМАГАНЬ 

До участі у змаганнях допускаються команди які входять до складу Міжнародної Федерації 

Таеквон-До  , члени Всеукраїнського Союзу Таеквон-До, а також партнери ВСТ: Федерація 

Чан Хун ІТФ, Федерація ГТФ України. Зокрема, спортсмени віком від 5 до 14 років 

Індивідуальні змагання починаються за наявності для участі 2 (двох) і більше спортсменів.  

 

6. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 

Змагання проводяться з трьох видів програми: Туль, Спаринг, Спеціальна Техніка, у особистій 

першості по олімпійській системі - з вибуванням після першої поразки.  

6.1. Формальні вправи /туль/ 

Проводяться за наступним розділом у групах та об'єднанні між дівчатами та хлопцями : 

10 Куп (виконують тільки Саджу-Джиругі, Саджу-Макгі) серед 5-7 років та 8-10 років.  

9-7-8 Куп серед 7-10 та 11-14 років; 

6 - 5 Куп серед 7-10 та 11-14 років; 

4 - 3 Куп серед 7-10 та 11-14 років;  

2 Куп - 1 Дан серед 10-14 років; 

Спортсмени виконують один Туль за призначенням суддів до фіналів і два Туля, також за 

призначенням суддів, - у фіналі.  

 

6.2. Спаринг/массоги/ 

Проводяться по затверджених суддівським корпусом ВСТ вагових та вікових категоріях, які 

відображені на сайті http://ukr.mytkditf.com/tournaments/ 

У вікових категоріях 9-10, 11-12 років спортсмени будуть подiленi на два дивiзiони: А та Б 

Регламент бою у віковій категорії 7-8– два раунди по 1,0 хвилини, 9-10, 11-12, 13-14 років – два 

раунди по1,5 хвилини. 

Дивiзiон А - це спортсмени квалiфiкацiйного рiвня з 6 купа (зелений пояс) і вище;           

Дивiзiон Б - це спортсмени, квалiфiкацiйний рiвень яких - 7 куп (жовтий пояс с зеленою 

рискою) і нижче. Якщо спортсменів, кваліфікація яких відповідає конкретному дивізіону, менш 

ніж 2 особи, то фактичного розподілу на дивізіони не відбудеться. 

 

6.3. Спеціальна техніка.  

Проводиться у всіх вікових категоріях без розподілу спортсменів на дивізіони. Спортсмени 

мають виконати наступні удари:  

http://ukr.mytkditf.com/tournaments/


5-6 років - Твіміо Нопі Йопча Джиругі 40 см ; 

7-8 років - Твіміо Нопі Йопча Джиругі 60 см ; 

9-10 років - Твіміо Нопі Апча Бусігі 180см(хл) 170см(дів) та Твіміо Нопі Йопча Джиругі 80 см; 

11-12 років - Твіміо Нопі Апча Бусігі 190см(хл) 180см(дів) та Твіміо Нопі Йопча Джиругі 90 см; 

13-14 років - Твіміо Нопі Апча Бусігі 200см(хл) 190см(дів) та Твіміо Нопі Йопча Джиругі 100 см. 

 

7. ЗАХИСНЕ СПОРЯДЖЕННЯ ТА ОДЯГ УЧАСНИКІВ 

Кожен учасник повинен мати уніформу з Таеквон-До («добок») встановленого зразка.  

Учасники, оголошені на спаринг, повинні бути забезпечені необхідним спорядженням:  

1. Захисне спорядження на руках (рукавички) 

2. Захисне спорядження на стопах (фути).  

3. Захисний бандаж (одягається під брюки).  

4. Захисний шолом (червоного або синього кольору, згідно куту). 

5. Капа (прозора). 

Учасники за бажанням можуть мати наступне спорядження:  

6. Протектор на грудях (для жінок під добок).  

7. Щитки на гомілці (одягається під брюки).  

 

У випадку, якщо спорядження спортсмена не відповідає вимогам, він має для усунення 

порушення 3 ( три) хвилини, по закінченню яких учасник дискваліфікується.  

При порушенні кожного з перерахованих вище пунктів спортсмен-учасник не буде допущений 

до змагань.  

Тренер-представник, який виводить спортсмена на змагання має бути одягнений в спортивний 

костюм та спортивне взуття (верхній одяг або добок неприйнятний), також він повинен мати 

рушник та воду. 

 

8. УМОВИ ПРИЙОМУ, ФІНАНСУВАННЯ 

Усі витрати, пов'язані з проведенням змагань, покриваються за рахунок організаторів або 

спонсорів змагань та внесення добродійних внесків. Витрати на відрядження учасників змагань 

(проїзд в обидва кінці, добові, харчування, розміщення) несуть місцеві осередки, які 

відряджають спортсменів.  

УВАГА!!! Якщо спортсмен не зміг, по будь-яким причинам, прийняти участь у змаганнях і не 

був видалений зі списків учасників до закриття реєстрації, то представник команди зобов'язаний 

внести за спортсмена стартовий внесок. 

Добродійний внесок за участь у змаганнях 200 грн. 



 

9. НАГОРОДЖЕННЯ 

Спортсмени, що посіли призові місця, нагороджуються медалями та дипломами відповідних 

ступенів.  

 

10. ПІДГОТОВКА СПОРТИВНИХ СПОРУД 

Підготовка спортивних споруд здійснюється на підставі Постанови Кабінету Міністрів України 

№ 2025 від 18 грудня 1998 р. « Про порядок підготовки спортивних споруд і інших спеціально 

відповідних місць для проведення масових спортивних і культурно-видовищних заходів» та змін 

до Постанови № 1130 від 5 грудня 2012 р. 

 

11. ЗАЯВКИ 

До змагань допускаються спортсмени в своїх вагових та вікових категоріях, що мають наступні 

документи:  

1.Заявку на участь, завірену печаткою організації фізкультурно-лікувальною установи з 

допуском кожного спортсмена (біля прізвища спортсмена повинні стояти печатка і підпис 

лікаря, який видав допуск спортсменові). Дата заявки повинна бути поставлена не раніше, ніж за 

3 дні до проведення змагань.  

2. Членський квиток ВСТ. 

3. Страховий поліс від нещасного випадку.  

4. Посвідчення особи спортсмена (паспорт або свідоцтво про народження).  

Важливо!  Заявка спортсменів відбудеться за наступним протоколом. Кожна команда має 

зареєструвати учасників на сайті: http://ukr.mytkditf.com/tournaments до 23год 59хв 16.05.2017 р.  

Заявки на папері з медичним дозволом та мокрими печатками будуть прийматися безпосередньо 

на мандатній комісії і зважуванні. Заявки без медичного дозволу прийматися не будуть! 

Усі вищезгадані документи повинні бути представлені мандатній комісії під час зважування. У 

разі відсутності у спортсменів одного з перерахованих документів, спортсмени до змагань не 

допускаються.  

Примітка: Відповідальність за стан здоров'я спортсмена-участника несе керівництво команди, 

за яку спортсмен виступає.  

 

12. ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ПРОТЕСТІВ 

Протести подаються впродовж 3 (трьох) хвилин після закінчення спірного поєдинку спортсмена. 

Протест подається головному судді змагань тренером команди на бланку встановленого зразка. 



Протести від команд, які не були присутні на раді представників команд або не представили 

своїх суддів, не приймаються.  

 

12. КОНТАКТИ  

(063) 124-34-14– головний суддя змагань Свинар Анастасія Ігорівна 

(099) 477-22-30 – Організатор змагань Голова Київського міського осередку ВСТ  Кичко Артем 

Валерійович 

 

 


