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1. МЕТА І ЗАДАЧІ.
1.1. Шанування працівників фізичної культури та спорту.
1.2. Підтримка дітей-інвалідів та їх сімей;
1.3. Профілактика злочинності та правопорушень;
1.4. Популяризація тхеквондо (ВТФ) серед молоді як Олімпійського виду спорту;
1.5. Удосконалення майстерності спортсменів, та суддів;
1.6. Пропаганда здорового способу життя.
2. ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ.
2.1. ІV Відкритий чемпіонат КЗ КДЮСШ «ХТЗ» ХОР з тхеквондо (ВТФ) «Спорт за ради життя»
відбудеться за адресою: м. Харків, проспект Московський 244/1 КЗ «КДЮСШ «ХТЗ» ХОР»
легкоатлетичний манеж 27-28 січня 2017 року, початок о 9-00.
3. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ.
3.1. Загальне, керівництво змаганням здійснюється Управлінням у справах молоді та спорту
Харківської облдержадміністрації,
3.2. Безпосередня організація змагань здійснюється КЗ КДЮСШ «ХТЗ» ХОР.
3.3. Безпосереднє проведення змагань покладається на суддівську колегію:
- Головний суддя змагань: суддя міжнародної категорії МСМК України, 3-й дан тхеквондо
(ВТФ) - Шапошник Олександр Едуардович
- Голова оргкомітету МС України, 1-й дан тхеквондо (ВТФ) - Кулик Вадим Юрійович.
4. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ.
4.1. До участі у ІV Відкритий чемпіонат КЗ КДЮСШ «ХТЗ» ХОР з тхеквондо (ВТФ) «Спорт за ради життя»
допускаються діти, юнаки, кадети та юніори незалежно від статі, які мають допуск лікаря, страховий
поліс, копію свідоцтва про народження, копію ідентифікаційного коду, книжку спортсмена з
підтвердженням спортивного розряду та кваліфікаційного рівня з тхеквондо ВТФ:
Діти 2010-11 р.н., Молодші Юнаки 2008 – 2009 р.н., Юнаки 2006 – 2007р.н., Кадети 2003 – 2005 р.н.,
Юніори 2002 – 2000 р.н..
4.2. Спортсмени виступають у встановленій формі (білий добок, захисний жилет, шолом, накладки,
раковина, капа, рукавички) відповідно до правил тхеквондо (ВТФ).
5. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ.
5.1. 27.01.2017 за адресою: м. Харків, пл. Конституції 1, Палац Праці 4 під., 3 пов. спортивна зала:
5.1.1. Приїзд та розміщення команд;
5.1.2. Мандатна комісія з 09.00 до 15.00;
5.1.3. Офіційне Зважування з 16.00 до 18.00;
5.1.4. Жеребкування 18.00 до19.00
5.2. 28.01.2017 за адресою: м. Харків, Московський 244/1 КЗ КДЮСШ «ХТЗ» ХОР легкоатлетичний
манеж.
5.2.1. Зважування приїжджих команд з 08.00 до 9.00;
5.2.2. Урочисте відкриття 11.00;
5.2.3. Відбіркові поєдинки 09.00 – 18.00
Вагові категорії:
а) Діти
- хлопчики: -20, -22, -24, -26, -28, -30, -32, -34, -37, +37 кг.
- дівчата:
-20, -22, -24, -26, -28, -30, -32, -34, -37, +37 кг.
б) Молодші Юнаки: - хлопчики: 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 37; 41; +41;

в)Юнаки:
г)Кадети:
д) Юніори:

- дівчата: 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 37; 41; +41.
- юнаки: 24; 26; 28; 30; 32; 34; 37; 41; 45; 50; +50;
- дівчата: 24; 26; 28; 30; 32; 34; 37; 41; 45; 50; +50.
- кадети: 33; 37; 41; 45; 49; 53; 57; 61; 65; +65;
- кадетки: 29; 33; 37; 41; 44; 47; 51; 55; 59; +59;
- юніори: -45;-48;-51;-55;-59;-63;-68;-73;-78;+78 ;

- юніорки: -42;-44;-46;-49;-52;-55;-59;-63;-68;+68.
Змагання у всіх вікових групах проводяться на Електронній системі Dae Do електронні жилети та

шоломи.
5.2.4. Фінальні поєдинки з 18.00 до 19.30
5.2.5. Нагородження та урочисте закриття змагань - 20.00.
5.3. 29.01.2017 р. від’їзд команд.
Спортсмени повинні мати захисне спорядження на ступні ніг електронної системи Dae Do, капи.
Змагання проводяться з визначенням усіх особистих місць та місць у командних заліках.
Загально командне місце визначається за підрахунком суми балів, отриманих учасниками
команди: участь у змаганнях - 1 бал; 3 місце -3 бали; 2 місце -5 балів; 1 місце -7 балів.
Кількісний склад команди не має перевищувати 50 спортсменів.
Система проведення змагань «Олімпійська». Змагання проводяться згідно правил тхеквондо ВТФ.
6. ФІНАНСУВАННЯ ЗМАГАНЬ.
6.1. Витрати, що пов`язані з проведенням та організацією змагань здійснює КЗ КДЮСШ «ХТЗ» ХОР.
6.2. Усі витрати по відрядженню учасників (проїзд в обидва кінці спортсменів, тренерів, харчування у
дорозі та дні змагань, проживання ) несуть організації, що відряджають.
7. НАГОРОДЖЕННЯ.
7.1. Переможці і призери нагороджуються грамотами та медалями, а також цінними призами.
8. БЕЗПЕКА ТА ПІДГОТОВКА МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ
8.1. У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 «Про
порядок підготовки спортивних споруд в інших спеціально відведених місць для проведення
спортивних та культурно – видовищних заходів»:
- підготовка спортивних споруд покладається на їх власників;
- контроль за підготовкою спортивної споруди та забезпечення безпеки при проведенні заходу
здійснює головний суддя змагань.
- власник спортивної споруди не менш ніж за 4 години до початку змагань зобов’язаний подати до
робочої комісії акт про її готовність на проведення змагань.
Відповідальність за безпеку життєдіяльності учасників змагань несе головний суддя змагань
Шапошник О.Е.
8.2. Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стали причиною виникнення надзвичайних
обставин під час проведення змагань, тягне за собою відповідальність згідно законодавчих актів
України.
9. ЗАЯВКИ.
9.1. Попередні заявки на участь у змаганнях із зазначенням кількісного складу команди реєструються
на сайті tkd-card.com.ua (з 05.01.2017р.) а також дублюються на e-mail jurets75@rambler.ru,
(у електронному вигляді в програмі Microsoft Office Excel, зразок електронної заявки можна
отримати за вище вказаними адресами), до 26.01.2017 р.
9.2. Реєстрація на сайті припиняється за умови перевищення кількості спортсменів більш ніж 500.
9.3. Іменні заявки, оформлені і завірені лікарем і організацією що відряджає подаються в мандатну
комісію 27.01.2017 р.
Контактний телефон: +38 095 91 777 85 Гол. суддя Шапошник Олександр Едуардович
+38 068 60 55 923 Гол. секретар Гетманский Юрій Володимирович
ДАНИЙ РЕГЛАМНЕНТ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗМАГАННЯХ

