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ВИМОГИ
ДО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ З КАРАТЕ
У даному
документі наведені мінімальні вимоги до обласних федерацій, які
організовують та відповідальні за проведення Чемпіонату України
1. РОЗМІЩЕННЯ
1.1. Організатор змагань надає для всіх спортсменів, тренерів та суддів, які пройшли
реєстрацію, а також офіційним особам, місця в готелях.
1.2. Всі судді, що пройшли реєстрацію, розміщуються в одному готелі.
1.3. Головний суддя, головний секретар, голова оргкомітету чемпіонату, інспектор
змагань та Президент УФК розміщуються в одномісних номерах.
2. ХАРЧУВАННЯ
2.1. Організатор змагань надає для всіх спортсменів, тренерів та суддів, які пройшли
реєстрацію, а також для офіційних осіб можливість снідати (за готівковий розрахунок) з
моменту початку зважування і вечеряти протягом двох годин після закінчення змагань
2.2. У місці проведення змагань для спортсменів, тренерів і офіційних осіб надається
можливість придбання гарячого харчування. В дні змагань судді забезпечуються гарячими
обідами за рахунок організаторів, також для суддів виділяється спеціальне приміщення,
де їм надається чай, кава, вода.
3. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
3.1. Організатор змагань спільно з місцевими органами охорони здоров'я забезпечує
медико-санітарне обслуговування спортсменів, тренерів, суддів, офіційних осіб,
журналістів та гостей змагань; санітарно-епідеміологічну безпеку в місцях проведення
змагань.
3.2. Необхідні:
- не менше двох медпрацівника з розрахунку на три татамі;
- медична кімната;
- 1 машина швидкої допомоги.
4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОРЯДКУ
4.1. Організатор змагань забезпечує охорону громадського порядку під час проведення
змагань, на місцях проведення змагань, на прилеглій території та в місцях проживання
спортивних делегацій.
4.2. Охорона обладнання в нічний час.

5. МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
5.1. Організатор змагань надає для проведення змагань спортивний зал, який повинен
відповідати наступним вимогам:
- Для чемпіонату України серед дорослих - майданчик змагань повинен розміщувати не
менше 3-х татамі розміром 12х12 м., а також інше супутнє обладнання і повинен бути
організований відповідно до схеми, включеної в Додаток 1;
- Для чемпіонату України серед молоді, кадетів та юніорів - майданчик змагань повинен
розміщувати не менше 4 -х татамі розміром 12х12 м., також інше супутнє обладнання і
повинен бути організований відповідно до схеми, включеної в Додаток 2;
- Глядацькі місця, що дозволяють розміщувати глядачів, гостей, офіційних осіб, учасників
змагань в кількості 500 чоловік;
Наявність закритої VIP зону на 10-15 чоловік, для керівництва федерації,
представників органів влади, спонсорів, доступ в яку можливий лише за спеціальним
запрошенням (бейджем). Зона повинна бути належним чином оформлена та забезпечена
прохолоджувальними (гарячими) напоями;
- Наявність зони для нагородження спортсменів із символікою федерації;
- Наявність залу (місця) для розминки, де повинно бути не менше одного татамі розміром
10 х10 м.;
- Жіночі та чоловічі роздягальні з душем і туалетом, що дозволяють вільно переодягатися
спортсменам, які беруть участь у змаганнях;
- Наявність приміщення для проведення нарад з числом посадочних місць не менше 60
одиниць;
- Дві кімнати - роздягальні для суддів, з гачками - вішалками для верхнього одягу;
- Кімната для проведення процедури зважування;
- Кімната секретаріату з робочими столами і стільцями на 4 людини. Кімната повинна
мати не менше 4-х електричних розеток і комплект устаткування, що складаються з 2-х
комп'ютерів з принтерами, 1 розмножувальний апарат.
6. ОБЛАДНАННЯ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ ЗАЛУ
6.1. Організатор повинен забезпечити комплектацію залу для проведення змагань
необхідними атрибутами та обладнанням згідно з переліком наданим Оргкомітетом, який
є невід’ємною частиною даних вимог до проведення змагань.
7. РЕКЛАМА І ПРОПАГАНДА
7.1. На території міста, де проводяться змагання,Організатор розповсюджує в публічних
місцях афіші (плакати) що пропагують ці змагання та вид спорту.
7.2. Організатор забезпечує присутність місцевих ЗМІ в день проведення змагань.
8. ЦЕРЕМОНІЇ
8.1. Організатор змагань розробляє і реалізує:
- Сценарій відкриття змагань (не більше 50 хвилин);
- Сценарій церемонії нагородження;
- Сценарій церемонії закриття змагань.

9. ДОДАТКОВІ ВИМОГИ УФК
9.1. Розміщення і харчування суддів.
9.2. Розміщення і харчування Головного секретаря, Голови Оргкомітету та інспектора
змагань.
9.3. Розміщення і харчування Голови оргкомітету.
9.4. Розміщення і харчування Президента УФК.
9.5. Розміщення банерів з логотипами УФК.
9.6. Розміщення банерів з логотипами спонсорів УФК.
9.7. Надання торгової площі партнерам УФК
9.8. Забезпечення кожного татамі кваліфікованими секретарями (секретар, секретар на
табло (хронометрист)).
9.9. Під час проведення змагань кожне татамі повинне бути обладнане електронним табло
(час, рахунок, категорії попереджень) та мати доступ до точки WiFi.
9.10. Погодження з керівництвом УФК всі питання про розміщення VIP, офіційної
частини програми, відкриття змагань і церемонії нагородження.
10. ОФІЦІЙНА РЕЄСТРАЦІЯ
10.1. Проведення офіційної реєстрації учасників змагань здійснюється Мандатною
комісією. Організаційний комітет турніру зобов’язаний делегувати мінімум двох людей
до складу Мандатної комісії, яка очолюється Головним секретарем змагань. Сітки
Чемпіонату України складаються виключно після завершенню мандатної комісії.
10.2. Головний секретар, разом з представником Організаційного комітету УФК, не
пізніше ніж за один день до турніру проводять аналіз наданих звітів обласних федерацій
та міста Києва на предмет відповідності діючим правилам. Учасник Чемпіонату України
повинен бути учасником Чемпіонату відповідної області (по рішенню президії
можливе скорочення кола учасників тільки призерами/фіналістами, переможцями
Чемпіонату області).
10.3. Порядок офіційної реєстрації:
10.3.1. За три дні до змагань для кожної області (м. Києва)
призначається
конкретний час для проходження офіційної реєстрації (здійснюється уповноваженим
представником Організаційного комітету змагань за погодження з Головою відповідної
обласної (м. Києва) федерації).
10.3.2. Також, окремо призначається час (після офіційної реєстрації всіх команд) для
перереєстрації спортсменів, які не потрапили у свою вагу.
10.3.3. В зазначений час Офіційний представник обласної (м. Києва) федерації проходить
реєстрацію команди згідно наступної поетапної процедури:
1-й етап – надає оригінал заяви, завірений медичним диспансером або аналогічним
уповноваженим органом (заява перевірюється секретарем на наявність розбіжностей з
електронною заявкою). Кожен факт змін заноситься в спеціальний протокол (видалення
спортсменів із списків не фіксується);
2-й етап – перевірка документів спортсмена та правомірності участі в національному
чемпіонаті. Після цього ставляться відмітки про допуск/не допуск (недопущенні
спортсмени вносяться в реєстр змін з обов’язковим поясненням причини та завіряються
підписом двох членів Мандатної комісії) та видаляються шляхом викреслювання
офіційним штампом «НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ» з офіційної заявки;
3-й етап – Офіційному представнику видаються бейджі з іменами спортсмена (для всіх
спортсменів, які допущені до змагань) з вказаною категорією та місцем для офіційних
записів лікаря змагань, а також бейджі для тренерів та інших акредитованих офіційних
осіб.
10.3.4. Повторна реєстрація (перереєстрація) спортсменів здійснюється згідно наступної
процедури:

1-й етап - представники області (м. Києва) в призначений для перереєстрації час в порядку
живої черги подають до Мандатної комісії бейджі спортсменів, які не пройшли
зважування і перезаявляють їх у інші категорії, сплачуючи встановлені штрафи.
2-й етап – представник Мандатної комісії вносить відповідний запис в реєстр змін та
видає новий бейдж спортсмену.
10.4. Зважування учасників чемпіонату:
10.4.1. Офіційне зважування обов’язкове для учасників всіх індивідуальних категорій з
куміте.
10.4.2. Зважування (окремо для чоловіків та жінок) здійснюється представником
Організаційного комітету змагань, представником Медичного комітету та представником
Суддівського комітету.
10.4.3. Зважування проходить у попередньо встановлений час, окремо для команди
кожної області (м. Києва) у присутності офіційного представника області (м. Києва).
Час зважування встановлюється уповноваженим представником Організаційного комітету
змагань за погодженням з Головою відповідної обласної (м. Києва) федерації. Також
встановлюється час для зважування спортсменів, які пройшли процедуру перереєстрації.
10.4.4. Кожен спортсмен приходить на зважування з особистим бейджем та
паспортом. Представник медичного комітету перевіряє вагу спортсмена і, в разі не
потрапляння в категорію, ставить штамп «НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ» на бейджі спортсмена
та вносить відповідний запис в реєстр змін.
Спортсмен, який не пройшов зважування, має можливість пройти перереєстрацію згідно
встановленої процедури. Після закінчення строків офіційної реєстрації жоден
спортсмен не може бути заявлений на змагання.
11. РЕКОМЕНДАЦІЇ
11.1. Основна відповідальність за організацію ЧУ лежить на Голові оргкомітету
чемпіонату, він контролює організаторів на місцях і очолює робочу групу по проведенню
змагань в яку входять:
Заступник голови робочої групи (представник організатора на місці проведення
змагань);
- Головний секретар;
- Відповідальний за трансфер та розселення делегацій;
- Відповідальний за забезпечення громадського порядку на місці проведення змагань та в
місцях проживання спортивних делегацій;
- Відповідальний за підготовку спортивного залу, допоміжних приміщень та забезпечення
необхідним обладнанням.

Додаток №1
Схема залу для Чемпіонат України серед дорослих

Додаток №2
Схема залу для Чемпіонату України серед молоді, кадетів та юніорів

