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1. Мета та завдання 
 

6-й Кубок України з Шин Карате - WSKO проводиться з метою: 
• Подальшого розвитку та популяризації Шин Карате: Фулл-Контакт Куміте, Лайт-Контакт Куміте i 
Поiнт Куміте в Українi та здійснення відбору кращих спортсменів до складів збірної команди ФШКУ 
для участі у міжнародних змаганнях. 
• Виконання спортивних звань згідно єдиною спортивної  кваліфікації України;  
• Популяризація виду спорту Шин Карате та залучення молоді до систематичних занять фізичною 
культурою та спортом.  

 

2. Термін та місце проведення змагань 
 

6-й Кубок України з Шин Карате – WSKO 
Відбудеться 30 жовтня 2021 року. 
За адресою: Спорткомплекс «Університет» 
вул. Новоберегова - 94, м. Одеса 65016, Україна. 
 
29 жовтня 2021:      День приїзду 
09.00-20.00  Реєстрація та розселення учасників турніру. 
20.30-22.00 Обов'язковий суддiвський семінар для всіх членів WSKO 
За адресою:  Спорткомплекс «Університет», вул. Новоберегова - 94, м. Одеса 65016, Україна. 
 
30 жовтня 2021: 
10:00 - 12:00     Попередні бої з Фулл-Контакт Куміте, Поiнт Куміте. 
 
12:00 - 13:00     Урочисте відкриття 

 
13:30-18:00       Фінальні бої з Фулл-Контакт Куміте, Поiнт Куміте та нагородження 

 

3. Керівництво проведенням змагань 
 

  Загальне керівництво організацією та проведенням змагань здійснюють: 
• Всесвітня Організація Шин Карате - World Shin Karate Organization 
• Управління молоді та спорту Одеської міської ради. 
 
Безпосереднє проведення змагань покладається на Федерацію Шин Карате України та головну суддівську колегію: 
 

• Фулл-Контакт Кумiте (суддя міжнародної категорії) - Сенсей О. Кiндзер (м. Львiв); 
• Поiнт Кумiте (суддя міжнародної категорії) - Шихан С. Цой (м. Болград); 
• Головний Секретар (суддя нацiональної категорії) -  Шихан Л. Фролов (м. Одеса); 
• Секретар (суддя нацiональної категорії) - Сенсей  Д. Параховий (м. Iзмаїл); 
• Секретар (суддя нацiональної категорії) - Сенсей  О. Мержев (м. Болград). 

 
Почесні гості турніру: 
Сергій Васильович КІВАЛОВ 
Президент Національного Університету "Одеська Юридична Академія" 
Академік НАПрН України, академік НАПН України, Доктор юридичних наук, професор, Заслужений 
юрист України 
 
 
 

 



4. Учасники змагань 
До участі у 6-му Кубок України з Шин Карате допускаються спортсмени з інших зарубіжних країн, спортивних 
Клубів, Федерації, Асоціацій, які практикують різні стилі Карате.  Змагання особисті. 

. 

ФУЛЛ-КОНТАКТ КУМIТЕ 6-20 рокiв 
(в боксерських рукавичках) 

 
Категорії Вік Трив. Бою Вага 

Молодь/Ч 18-20 1р.-2 хв. -60 -65 -70 -75 -80 -85 -90 90+  

Молодь/Ж 18-20 1р.-2 хв. -55 -60 -65 -70 -75 -80 80+   

Юніори/Ч 16-17 1р.-2 хв. -50 -55 -60 -65 -70 -75 70+   

Юніори/Ж 16-17 1р.-2 хв. -50 -55 -60 -65 -70 -75 70+   

Юнаки /Ч 14-15 1р.-2 хв. -40 -45 -50 -55 -60 -65 65+   

Юнаки/Ж 14-15 1р.-2 хв. -40 -45 -50 -55 -60 -65 65+   

Підлітки/Ч 12-13 1р.-1.5 хв. -35 -40 -45 -50 -55 -60 60+   

Підлітки/Ж 12-13 1р.-1.5 хв. -35 -40 -45 -50 -55 -60 60+   

Дiти/Ч 10-11 1р.-1.5 хв. -30 -33 -36 -39 -42 -45 -48   

Дiти/Ж 10-11 1р.-1.5 хв. -30 -33 -36 -39 -42 -45 -48   

Дiти/Ч 8-9 1р.-1.5 хв. -25 -28 -31 -34 -37 -40 40+   

Дiти/Ж 8-9 1р.-1.5 хв. -25 -28 -31 -34 -37 -40 40+   

Дiти/Ч 6-7 1р.-1.5 хв. -20 -23 -26 -29 -32 -35 35+   

Дiти/Ж 6-7 1р.-1.5 хв. -20 -23 -26 -29 -32 -35 35+   

БОРОТЬБА  ЗАБОРОНЕНА! Допускаються тільки підсічки. У разі початку борцівських дій, рефері зупине бій. 

 
Оргкомітет залишає за собою право об’єднати категорії учасників змагань у випадку наявності у категорії меньш нiж 4 осіб. 

 
ЯКЩО ФАКТИЧНА ВАГА СПОРТСМЕНА ПЕРЕВИЩУЄ ВАГУ, ЗАЗНАЧЕНУ В ЗАЯВЦІ - ЦЕЙ СПОРТСМЕН ПІДЛЯГАЄ ДІСКВАЛІФІКЦІІ! 

 

ПОIНТ КУМIТЕ 6-20 рокiв 
(в боксерських рукавичках) 

 
Категорії Вік Трив. Бою Вага 

Молодь/Ч 18-20 1р.-2 хв. -60 -70 -80 80+      

Молодь/Ж 18-20 1р.-2 хв. -50 -70 -80 80+      

Юнаки /Ч 16-17 1р.-2 хв. -60 -70 -80 80+      

Юнаки/Ж 16-17 1р.-2 хв. -50 -60 -70 70+      

Юнаки /Ч 14-15 1р.-2 хв. -50 -55 -60 60+ 
  

   

Юнаки/Ж 14-15 1р.-2 хв. -45 -50 -55 55+      

Підлітки/Ч 12-13 1р.-1.5 хв. -35 -40 -45 -50 50+ 
  

  

Підлітки/Ж 12-13 1р.-1.5 хв. -35 -40 -45 -50 50+     

Дiти/Ч 10-11 1р.-1.5 хв. -30 -35 -40 40+ 
   

  

Дiти/Ж 10-11 1р.-1.5 хв. -30 -35 -40 40+      

Дiти/Ч 8-9 1р.-1.5 хв. -30 -35 -40 40+ 
 

    

Дiти/Ж 8-9 1р.-1.5 хв. -30 -35 -40 40+      

Дiти/Ч 6-7 1р.-1.5 хв. -20 -25 -30 30+      

Дiти/Ж 6-7 1р.-1.5 хв. -20 -25 -30 30+      

            БОРОТЬБА  ЗАБОРОНЕНА! Допускаються тільки підсічки. У разі початку борцівських дій, рефері зупине бій. 
 

Оргкомітет залишає за собою право об’єднати категорії учасників змагань у випадку наявності у категорії меньш нiж 4 осіб. 
 

ЯКЩО ФАКТИЧНА ВАГА СПОРТСМЕНА ПЕРЕВИЩУЄ ВАГУ, ЗАЗНАЧЕНУ В ЗАЯВЦІ - ЦЕЙ СПОРТСМЕН ПІДЛЯГАЄ ДІСКВАЛІФІКЦІІ! 



5. Спортивна форма учасників 
 Всі спортсмени повинні бути в каратегi(кiмоно) з відповідною символікою та поясом, який відповідає 
кваліфікації спортсмена. 
Суддівські бригади обслуговують змагання в наступній одязі: 
а) сорочка білого кольору з коротким рукавом, з нагрудною кишенею з лівої сторони, на якому нашита 
емблема WSKO  
б) чорні брюки; 
в) краватка-метелик чорного кольору для рефери i бокових суддiв. 
Рефері і кутові судді повинні мати особистий свисток на шнурі для носіння на шиї. 
 

6. Екіпірування 
ДИВІЗІОНИ: Фул-Контакт Куміте,  Лайт-Контакт Куміте,  Поінт Куміте: 
- Шолом; 
- Боксерські рукавички: діти - не менше 8 унц.; юнаки і кадети - не менше 10 унц.; дорослі - не менше 12 унц.; 
- Накладки на гомілки; 
- Пахова раковина; 
- Капа; 
- Нагрудний жилет всім до 10 років; дівчатам і жінкам - ОБОВ'ЯЗКОВО. 
 

7. Умови фінансування 
 Всі витрати на організацію та проведення 6-го Кубку України з Шин Карате - WSKO, передбачаються за 
рахунок коштів Федерації Шин Карате України та інших залучених Організацією позабюджетних надходжень. 
Витрати на відрядження учасників змагань та тренерів (проїзд в обох напрямках, сплата за помешкання, 
харчування, добові, збереження заробітної платні) - несуть організації, що відряджають. Стартовий 
добровільний внесок за участь у кожному  Дивізіоні 450 грн. 
Всі внески йдуть на організаційні витрати по проведенню 6-го Відкритого Кубку України з Шин Карате – WSKO. 

 
8. Нагородження спортсменів 
Спортсмени, які стали переможцями та вибороли призові місця у 6-му Відкритому Кубку України з Шин 
Карате - WSKO нагороджуються кубками, медалями та грамотами відповідних ступенів. 

 Спортсменам, які виконали норматив єдиної спортивної класифікації Федерації Шин Карате України, 
присвоюється відповідні розряди та звання. 

 Поєдинки проводяться за системою з вибуттям. 

 Переможці визначаються за вирішенням суддів. 
Оргкомітет залишає за собою право об’єднати категорії учасників змагань у випадку наявності у категорії 
меньш нiж 4 осіб. 
 

9. Підготовка спортивних споруд 
Відповідно до Постанови Кабміну України № 1274 від 26 квітня 2004 року. “Про порядок підготовки спортивних 
споруд та інших спеціально - відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних 
заходів”: 

 підготовка спортивних споруд покладається на їх власників; 

 контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпеченням безпеки під час  проведення змагань 
здійснює робоча комісія, яку утворюють Ізмаїльська регіональна федерація Сокарате, яка не менш ніж за 4 
години до початку змагань зобов’язана подати акт про її готовність до проведення змагань. Невиконання 
вимог, передбачених цим пунктом, що стали причиною виникнення надзвичайних обставин під час 
проведення змагань, спонукає до відповідальності.  
 

10. Медичне забезпечення 
    У  відповідності до «Положення про медичне забезпечення спортивно-масових заходів», що затверджено наказом Міністерства 
охорони здоров`я України від 27.10.2008 № 614, медичне забезпечення спортивно-масових заходів здійснюється Українським центром 
спортивної медицини, обласними та міськими спортивними диспансерами, центрами незалежно від їх відомчого підпорядкування, 
відділеннями спортивної медицини лікувально-профілактичних закладів загальної мережі. Лікар змагань входить до складу 
суддівської колегії на правах заступника головного судді. Всі його рішення в межах компетентності обов`язкові для учасників, суддів, 
організаторів змагань. Лікар представляє в організаційний комітет або суддівську колегію план медичного забезпечення змагань та 
звіт з їх закінченням. 



11. Заявки 
 Попередні заявки на участь спортсменів у змаганні надсилаються до Оргкомітету на електронну пошту: 

info@shinkarate.com.ua  не пізніше, як за 7 днів до початку змагань - до 23 жовтня 2021р. 
Після вказаної дати, заявки прийматися не будуть! 

 Персональна заявка завірена лікарем, паспорти, медична страховка  на всіх учасників, страховий поліс 
подаються у мандатну комісію змагань в день приїзду. 

 Контрольне зважування проводиться в день приїзду команд за фактичною присутністю спортсменів, їх 
документів та іменної заявки. 

 До мандатної комісії в день офіційного зважування подаються такі документи:  
свідоцтво про народження або паспорт, допуск (в заявці завірений лікарем), будо паспорт або залікову 
книжку спортсмена, страховий поліс. Оригінали документів згідно додатків 1,2,3 здаються в мандатну 
комісію. Відповідальність за правильність наданих даних на учасників несе представник команди. 
Рішення мандатної комісії обговоренню не підлягає! 

 Організатори змагань захисним спорядженням учасників не забезпечують! 

 Спортсмени  мають бути в заявці з обов’язковим медичним обстеженням (без виконання цих вимог 
спортсмен не буде допущений до змагань). 
 

Інформацію щодо Дивізіонів ви можете отримати за нижче вказаними контактами. 
Тел. 063 799 99 66  Андрiй Миколайович Рекунов, Президент WSKO 
Тел. 097 505 55 05  Шиляев Олег Володимирович, Президент ФШКУ 
Тел. 097 517 29 13  Кіндзер Олег Олексійович, Президент ФШКЗУ 
 

ДАНИЙ РЕГЛАМЕНТ Є  ОФІЦІЙНИМ ЗАПРОШЕННЯМ НА 6-й КУБОК УКРАЇНИ З ШИН КАРАТЕ – WSKO 
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