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ВИМОГИ
до проведення та організації змагань з стильових напрямків
карате в Україні
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Дані вимоги стосуються організації будь-яких змагань з стильового карате, які
проводяться клубами-членами УФК чи стильовими організаціями (федераціями), з якими
підписаний договір про співпрацю/які приєдналися до публічної оферти.
1.2. Турніри з стильового карате, які передбачають участь спортсменів з різних регіонів
країни чи міжнародне представництво, повинні бути погоджені федерацією і включені до
плану-календаря з стильових напрямків на умовах даних Вимог.
1.3. Міжнародні/ Всеукраїнські змагання з стильових напрямків не можуть проводитись в
одному регіоні в один місяць з Premier League UKF, Series «А» UKF.
1.4. Змагання з стильових напрямків не можуть бути включені в календар як чемпіонати
чи кубки України. Натомість використовується найменування всеукраїнський або
міжнародний турнір.
1.5. Жодна з стильових організацій не може проводити турніри за правилами WKF
(та будь- якими варіаціями, що є клонуванням цих правил). Виключне право на проведення
змагань за правилами WKF має УФК (обласна федерація – на регіональному рівні). Турніри за
правилами WKF: Premier League UKF, Series «А» UKF, офіційні турніри обласної (міської)
федерації, в тому числі Чемпіонат та Кубок області (м. Києва).

1.6.

Дані Вимоги набувають чинності з 01.01.2018 року.
2. ПОРЯДОК ПОГОДЖЕННЯ

2.1. Для включення до календаря з стильових напрямків, організація, яка планує
проведення турніру, заздалегідь (до 10 Листопада) подає заявку на проведення турніру до
Комісії з розвитку стильових напрямків карате. До 15 Листопада Комісія з розвитку
стильових напрямків карате передає на Організаційний Комітет УФК зведений План
календар заходів стильових напрямків карате. До 1 Грудня Організаційний комітет УФК
подає інформацію на затвердження керівними органами УФК.До 16 грудня Організаційний
комітет зобов’язаний повідомити заявника про прийняте рішення.
2.2. У виключних випадках можливе погодження заходу протягом поточного року. Якщо
захід погоджено, то організатор зобов’язаний виконати передбачені фінансові умови з
коефіцієнтом 2. В 2018 році до фінансових умов жодних фінансових коефіцієнтів не
застосовується.
2.3.
Погодження регіональних заходів здійснюється на підставі вимог (правил),
затверджених відповідними обласними федераціями УФК.
2.4. Якщо членство клубу в федерації призупинено, клуб дискваліфіковано, розірвано
договір про співпрацю з стильовою організацією або за клубом є заборгованість по сплаті
річних членських внесків чи інших платежів (штрафів включно), то такий клуб
(організація) позбавляється права проведення змагань

.
3. УЧАСНИКИ ТА СУДДІ
3.1.
Будь який спортивний захід який проводитись з залученням членів УФК – є
офіційним.
3.2.
У заходах всіх рівнів, що проводяться членами клубами УФК або за участі членів
клубів УФК (семінари, збори, спаринг сесії, матчеві зустрічі, майстер - класи та інше),
турнірах всіх рівнів категорично заборонено брати участь спортсменам, тренерам, суддям
та іншим офіційним особам:
- команди, клубу та іншої організації, які практикують карате і не є членами ВГО
«Українська федерація карате» чи національної федерації карате країни, яку вони представляють;
- членство яких в ВГО «Українська федерація карате» тимчасово призупинено на підставі
рішень Дисциплінарного комітету УФК, Президії УФК або відповідних комітетів
міжнародних організацій (WKF, EKF тощо), або за наявності офіційної інформації від
WADA стосовно позитивних допінг проб;
- іноземних команд, за наявності офіційного листа (офіційної інформації про заборону) від
національної федерації WKF країни, яку вони представляють.
У разі порушення цієї норми на Клуб-організатор буде накладено штраф у розмірі 5 000
грн або його членство в УФК тимчасово призупинене
3.3. Виступати з емблемою клубу-не члена УФК на кімоно (для українських спортсменів)
забороняється. У разі виявлення подібних ситуацій порушник буде дискваліфікований з
змагань (незалежно від кола змагань). Спортсмен, який в базі даних УФК зареєстрований у
одному клубі, а на офіційних заходах УФК, включаючи регіональні турніри, виступає з
емблемою іншого клубу, підлягає дискваліфікації з турніру (незалежно від кола змагань).
Будь яка демонстрація приналежності до «невідповідного базі даних УФК клубу» на
офіційних заходах УФК буде підлягати подальшому розгляду Дисциплінарного комітету та
покаранням від штрафу до тимчасового припинення членства в УФК.
3.4. Залучення суддів, що є членами Суддівської колегії УФК можливо лише з дозволу
Голови Суддівського комітету УФК (для Регіональних турнірів – Голови Суддівського
комітету відповідної обласної федерації)
4. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ
4.1.
Організатор змагань зобов’язаний сплатити на рахунок УФК встановлений
фінансовими умовами фіксований внесок на розвиток федерації протягом 7 (семи) днів
після закінчення змагань.
4.2. Організатор змагань, у разі надходження відповідного запиту, зобов’язаний надати
торгові площі для офіційних партнерів федерації.
4.3. Організатор зобов’язується розмістити офіційний банер УФК на своєму заході.
4.4.
Забороняється будь-яким чином рекламувати та використовувати назву заходу,
відмінну від затвердженої УФК.

5. РЕГІОНАЛЬНІ ЗАХОДИ
5.1. Всі турніри регіонального рівня повинні бути погоджені з керівництвом обласної
федерації і включені в план-календар регіону на умовах встановлених даною обласною
федерацією.
5.2.
Приймати участь в регіональних стильових турнірах можуть виключно спортсмени з
регіону (області) де проводиться турнір.

