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ВСТУП
Традиційно для визначення техніко-тактичного рівня підготовленості
каратистів використовуються атестаційні програми, що відповідають вимогам та
специфіці стилю або версії стилю карате.
Структурним компонентом кожної з програм є учнівські (Кю) та майстерські
ступені (Дан), що відповідають рівню складності та пов’язані між собою логічною
системою інтегральної підготовки.
У зв’язку з тим, що сучасні вимоги спорту потребують переходу на
спеціалізовану підготовку (ката або куміте) у достатньо ранньому віці тренерам
необхідно визначити напрямок та змоделювати програму підготовки майбутнього
спортсмена.
Викладена атестаційна програма враховує сучасні вимоги спорту та
традиційний погляд на підготовку каратистів. А саме:
 спеціалізацію спортсмена;
 стильову підготовку;
 дозволяє моделювати підготовку в залежності від особистих якостей
спортсмена.

1. АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ
Атестаційна комісія – це об’єднання спеціалістів з метою кваліфікованої
оцінки технічного рівня підготовки спортсменів карате.
До складу атестаційної комісії входять: Голова екзаменаційної комісії,
секретар, члени комісії.
Склад атестаційної комісії будується в залежності від атестаційних вимог.
До складу атестаційної комісії на учнівські ступені «КЮ» входять: Голова
екзаменаційної комісії, секретар, екзаменатор (керівник клубу).
До складу атестаційної комісії на майстерські ступені «ДАН» входять: Голова
екзаменаційної комісії, секретар, члени комісії.
1.1. ГОЛОВА АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
Голова атестаційної комісії призначається президією федерації строком на
один календарний рік.
Вимоги щодо Голови атестаційної комісії:
 вища спеціальна освіта;
 вік - не молодше 35 років;
 стаж тренерської роботи – не менш 15 років;
 вища тренерська категорія;
 рівень технічної підготовки - не нижче 3 дану;
 спортивний розряд - не нижче МСУ.
Голова атестаційної комісії здійснює:
 контроль за реєстрацією учнівських (КЮ) та майстерських ступенів
(ДАН);
 контроль за надходженням фінансових активів за реєстрацію
ліцензування клубних програм, учнівських (КЮ) та майстерських
ступенів (ДАН) з своєчасною передачею їх до фінансового комітету
згідно відомості.
Голова атестаційної комісії несе відповідальність за:
 якість та своєчасність перевірки поданих документів екзаменаторами до
атестаційної комісії.
Претендент на посаду Голови атестаційної комісії повинен подати заяву
(додаток №1), анкету (додаток №2) та оригінали документів до президії федерації
в установлений термін.
1.2. СЕКРЕТАР АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
Секретар атестаційної комісії призначається Головою атестаційної комісії
строком на один календарний рік.
Секретар атестаційної комісії несе відповідальність за:

 правильність (згідно протоколів) та своєчасність реєстрації у мережі
даних про проведену атестацію.
 своєчасну видачу дипломів.
Секретар атестаційної комісії здійснює:
 своєчасну передачу керівникам клубів або голові обласного осередку
дипломів про проведену атестацію;
 надає звіти Голові атестаційної комісії та Голові фінансового комітету за
необхідністю.
АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ НА УЧНІВСЬКІ СТУПЕНІ «КЮ»
Комісія на учнівські ступені «КЮ» формується Головою атестаційної комісії
на базі кожного клубу окремо.
До складу атестаційної комісії на учнівські ступені «КЮ» входять: Голова
екзаменаційної комісії, секретар, екзаменатор (керівник клубу), який має не нижче 2
«ДАНу» Української федерації карате .
Екзаменатори мають право атестувати членів клубу до 1 «КЮ» включно;
Екзаменатори несуть відповідальність за:
 своєчасну передачу реєстраційних внесків Голові атестаційної комісії за
реєстрацію атестаційних ступенів;
 своєчасну передачу протоколів про проведену атестацію секретарю
атестаційної комісії.
1.3.

1.4. АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ НА МАЙСТЕРСЬКІ СТУПЕНІ «ДАН»
Комісія на майстерські ступені «ДАН» формується Головою атестаційної
комісії у кожному регіоні України окремо з трьох екзаменаторів Української
федерації карате (таблиця №1).
Атестація на 4 «ДАН» та вище відсутня. «ДАНи» надаються за рішенням
президії федерації та атестаційної комісії,.
Таблиця №1
РІВЕНЬ АТЕСТАЦІЇ
(ДАН)

1
2
3
4
5
6
7

АТЕСТАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ
ЕКЗАМЕНАТОРІВ (ДАН)

2
1

3
2
3

4

5

6

7

8

3
3
3
3
3

2. ТЕХНІЧНА АТЕСТАЦІЯ
2.1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ.
Основною метою технічної атестації є додаткова мотивація у покращенні
особистої техніко-тактичної підготовки спортсменів ВГО «УКРАЇНСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ КАРАТЕ».
Завдання:
 визначення та здійснення контролю техніко-тактичного рівня
спортсменів;
 видача дипломів про відповідний технічний рівень спортсменів.
2.2. ВИДИ АТЕСТАЦІЙ:
 атестація на «КЮ»;
 атестація на «ДАН»;
 переатестація.
2.2.1. АТЕСТАЦІЯ НА «КЮ», «ДАН»
Після проведення технічної атестації у 7-ми денний термін екзаменатору
необхідно подати секретарю атестаційної комісії наступне:
 протокол про проведену атестацію (в форматі Mikrosoft Excel, 12
шрифтом Times New Roman) на електрону адресу комісії: at.ukf@mail.ru;
 реєстраційний внесок за кожний атестаційний рівень згідно таблиці №2.
Таблиця №2
Реєстраційний
Переатестація
внесок
10-1 кю
20 EUR
3 EUR
3 EUR
1 Дан
80 EUR
30 EUR
30 EUR
2 Дан
100 EUR
30 EUR
30 EUR
3 Дан
120 EUR
50 EUR
50 EUR
4 Дан
140 EUR
50 EUR
50 EUR
5 Дан
150 EUR
50 EUR
50 EUR
6 Дан
180 EUR
50 EUR
50 EUR
7 Дан
200 EUR
50 EUR
50 EUR
*Оплата здійснюється в гривнях по курсу НБУ на день атестації
2.2.2. ПЕРЕАТЕСТАЦІЯ
Клуби що підтримують стильові версії карате мають можливість
переатестувати спортсменів на відповідний рівень.
Для отримання диплому відповідного рівня керівники клубів подають
секретарю екзаменаційної комісії наступне:
Кю/Дан

Атестація

 протокол з інформацією про претендентів про відповідну кваліфікацію(в
форматі Mikrosoft Excel, 12 шрифтом Times New Roman) на електрону адресу
комісії: at.ukf@mail.ru;
 реєстраційний внесок на «КЮ» або «ДАН» (Таблиця №2)
Переатестація спортсменів клубу, що входить до складу ВГО «УКРАЇНСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ КАТАТЕ» здійснюється з відповідного кваліфікаційного рівня за
рішенням керівництва клубу. Наступна переатестація здійснюється послідовно
без винятків на кожен наступний «КЮ» або «ДАН».
У разі неправильної подачі документів, з будь яких причин,
реєстраційний внесок не повертається.
ВИМОГИ ДО ЕКЗАМЕНАТОРІВ
Екзаменатор повинен пройти атестацію або переатестацію Української
федерації карате. В залежності від атестаційного рівня екзаменатор має право
атестувати спортсменів на відповідний рівень (Таблиця №3).
Таблиця №3
Стаж тренувань
Вік
Дан
Рівень дозволеної атестації
1 кю включно,
10 років
21 рік
2
1 дан у складі комісії
1 кю включно,
15 років
25 років
3
1,2 дан у складі комісії
1 кю включно,
20 років
30 років
4
1-3 дан у складі комісії
1 кю включно,
25 років
40 років
5
1-4 дан у складі комісії
1 кю включно,
30 років
45 років
6
1-5 дан у складі комісії
1 кю включно,
35 років
50 років
7
1-6 дан у складі комісії
1 кю включно,
45 років
60 років
8
1-7 дан у складі комісії
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3. ПОЧЕСНА АТЕСТАЦІЯ
Почесне присвоєння майстерських ступенів «Дан» відбувається з метою
залучення до карате широкого кола населення, спонсорів та меценатів, пропаганди
його як олімпійського виду спорту.
Почесні «Дани» присвоюються у випадках:
 особистого вкладу у розвиток та популяризацію карате в Україні;
 підготовку спортсменів найвищого рівня;
 з нагоди ювілею, пам’яті, особистої відзнаки.

Присвоєння почесних «Данів» відбувається на безкоштовній основі та
відбувається за наказом президента федерації .

Додаток №1
до положення про атестаційну комісію
ВГО «УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ КАРАТЕ»

Президії
ВГО «Українська федерація карате»
_______________________________
(П.І.Б. , клуб, адреса )

_______________________________
_______________________________

ЗАЯВА
Прошу прийняти документи для участі
_____________________________________________.

у

конкурсі

на

посаду

(вказати назву посади згідно положення)

Копії необхідних документів, завірених печаткою клубу (федерації) та анкету
додаю на ____арк.

«____»___________20___р.

_________ __________________
(підпис)
(П.І.Б.)

Додаток №2
до положення про атестаційну комісію
ВГО «УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ КАРАТЕ»

АНКЕТА
1. Прізвище (укр.)_________________________________________________
2. Ім’я (укр.)______________________________________________________
3. По батькові (укр.)_______________________________________________
4. Дата народження _______________________________________________
(число,місяць, рік народження)

5. Клуб__________________________________________________________
(назва, місто)

6. Освіта_________________________________________________________
(назва закладу,що закінчив, рік, спеціальність)

__________________________________________________________________
7. Тренерська категорія_____________________________________________
(номер посвідчення, дата видачі, номер наказу)

8. Спортивне чи почесне звання _____________________________________
(номер посвідчення, дата видачі, номер наказу)

9. Стаж роботи____________________________________________________
10. Атестація ______________________________________________________
(стиль, дан, дата присвоєння, № диплома)

11. Адреса мешкання ________________________________________________
__________________________________________________________________
(індекс, місто, область, район, вулиця, будинок, квартира)

12. Телефон _______________________________________________________
13. Дата заповнення_________________________________________________

_________ __________________
(підпис)
(П.І.Б.)

