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Р Е Г Л А М Е Н Т 

про проведення міських змагань з дзюдо у 2022 році. 

 

1. Мета і завдання 

 

- активізація навчально-тренувальної роботи спортивних організацій міста; 

- подальша пропаганда та розвиток дзюдо  в місті; 

- підвищення якості та ефективності роботи спортивних клубів, спортивних 

шкіл, тренерів по підготовці спортивного резерву; 

- проведення цілеспрямованої роботи по відбору та підготовці   спортсменів - 

членів збірних команд міста для участі у Всеукраїнських та міжнародних 

змаганнях; 

- підведення підсумків роботи спортивних організацій, що культивують   

дзюдо. 

2.  Строки, порядок та місця проведення змагань 

 

1.  Відкритий чемпіонат міста, кадети до 18 

років (2005-2007 р.н.) 

15-16.01  сп/б міста 

 

2.  Всеукраїнський турнір «Дитячий 

Фестиваль», юнаки 

2008,2009,2010,2011,2012 

04-05.02 сп/б міста 

3.  Відкритий чемпіонат міста, юніори, 

юніорки до 21 року (2002-2007 р.н.) 

05-06.02 сп/б міста 

4.  Відкритий турнір «Кубок школи спорту» 12-13.02 сп/б міста 

5.  Відкритий чемпіонат міста,  юнаки, 

дівчата, 2010-2011 р.н. 

18-19.03 сп/б міста 

6.  Відкритий чемпіонат міста, юнаки, дівчата 

до 16 років (2007-2008 р.н.) 

19-20.03  сп/б міста 

 

7.  Всеукраїнський турнір «Київська весна» 08-10.04 сп/б міста 

8.  Відкритий міський турнір «Кубок ЦФСН 

«ІППОН» 

17.04 сп/б міста 

9.  Відкритий міський турнір «Дитячий 

фестиваль», юнаки 2013,2014,2015  

29-30.04 сп/б міста 

10.  Відкритий чемпіонат міста Києва та 

командний чемпіонат міста Києва серед 

31.05-02.06 сп/б міста 
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міст-побратимів, присвячений Дню Києва, 

юнаки,  дівчата 2009-2010 р.н. 

11.  Відкритий чемпіонат міста, чоловіки, 

жінки 

01-02.06 сп/б міста 

12.  Відкритий чемпіонат міста, молодші 

кадети до 17 років   2006-2008 р.н. 

23-24.09 сп/б міста 

13.  Всесвітній день дзюдо в Києві 28.10. сп/б міста 

14.  Відкритий міський турнір пам’яті 

Кавалера ордена Червоної зірки В. 

Драченка 

29.-30.10 сп/б міста 

15.  Відкритий турнір, присвячений 79-ій 

річниці визволення м. Києва, юнаки, 

дівчата, 2009-2010 р.н. 

04-05.11 сп/б міста 

 

16.  Відкритий Кубок Федерації дзюдо Києва, 

юніори, юніорки 2003-2006 р.н. 

05-06.11 сп/б міста 

 

17.  Всеукраїнський турнір на призи ЦФСН 

«Іппон» 

27.11 сп/б міста 

18.  Відкритий чемпіонат міста, юнаки, дівчата    

2011-2012 р.н. 

11.12 сп/б міста 

 

3. Керівництво проведенням змагань 

 

           Загальне керівництво організацією та проведенням змагань 

здійснюється відокремленим підрозділом громадської організації «Федерація 

дзюдо України» в місті Києві (далі – Федерація) та Департаментом молоді та 

спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) (далі – Департамент). 

           Безпосередня підготовка та проведення змагань покладається на 

суддівську колегію, затверджену Федерацією. 

 

4.  Організації, спортсмени-учасники, вид, програма змагань 

 

Змагання особисто-командні. До участі у змаганнях допускаються ФСТ, 

відомства, ШВСМ, СДЮШОР, ДЮСШ, КФК, СК, команди міст та областей 

України. Склад команд необмежений.  

 

1. Відкритий чемпіонат міста серед юнаків та дівчат 2005-2007 р.н. До участі у 

змаганнях допускаються спортсмени, які мають підготовку не нижче 1 

юнацького розряду та ІІІ КЮ. 

Вагові категорії: юнаки – 46, 50, 55 ,60, 66, 73, 81, 90,п.90 кг;  

    дівчата – 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, п.70 кг; 

2. Відкритий чемпіонат міста серед юніорів 2002-2007 р.н. До участі у 

змаганнях допускаються спортсмени, які мають підготовку не нижче ІІ 

розряду та ІІІ КЮ. 

     Вагові категорії:  юніори – 60, 66, 73, 81, 90, 100, п.100 кг; 
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                                  юніорки – 48, 52, 57 ,63, 70, 78, п.78 кг;  

3. Відкритий чемпіонат міста серед юнаків та дівчат 2007-2008 р.н. До участі у 

змаганнях допускаються спортсмени, які мають підготовку не нижче 2 

юнацького розряду та ІV КЮ. 

     Вагові категорії: юнаки – 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, п.81 кг; 

                                   дівчата – 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, п.63 кг; 

4. Відкритий чемпіонат міста серед юнаків та дівчат 2010-2011 р .н. До участі 

у змаганнях допускаються спортсмени, які  мають підготовку не нижче 2 

юнацького розряду та V КЮ. 

Вагові категорії: юнаки – 29, 32, 35, 38 ,42, 46, 50, 55, 60, п.60 кг; 

                                   дівчата – 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, п.52 кг;                            

. 

5. Відкритий чемпіонат міста Києва та командний чемпіонат міста Києва з 

дзюдо серед міст-побратимів, присвячений Дню Києва серед юнаків та 

дівчат 2009-2010 р .н. До участі у змаганнях допускаються спортсмени, які  

мають підготовку не нижче 2 юнацького розряду та V КЮ. 

Вагові категорії: юнаки – 32, 35, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, п.66 кг; 

                 дівчата – 33, 36, 40, 44, 48, 52, 57, п.57 кг; 

Вагові категорії командні: юнаки – 38 ,42, 46, 50, 55, 60, п.60 кг; 

                                              дівчата – 36, 40, 44, 48, 52, 57, п.57 кг; 

Склад команди не менш 60% спортсменів. Члени збірній команди повинні 

бути включеними до списків навчальних груп спортивної школи або клубу.  

6. Відкритий чемпіонат міста серед чоловіків та жінок. До участі у змаганнях 

допускаються спортсмени, які мають підготовку не нижче ІІ розряду та ІІ 

КЮ. 

Вагові категорії:  чоловіки –  60, 66, 73, 81, 90, 100, п.100 кг; 

                                    жінки –  48, 52, 57 ,63, 70, 78, п.78 кг;    

7. Відкритий чемпіонат міста серед юнаків та дівчат 2006-2008 р.н. До участі у 

змаганнях допускаються спортсмени, які мають підготовку не нижче 1 

юнацького розряду та ІV КЮ. 

     Вагові категорії: юнаки – 46, 50,  55 , 60, 66, 73, 81, 90, п.90; 

                                   дівчата – 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, п.70; 

8. Відкритий чемпіонат міста серед юнаків та дівчат 2011-2012 р .н. До участі 

у змаганнях допускаються спортсмени, які  мають підготовку не нижче 2 

юнацького розряду та V КЮ. 

Вагові категорії: юнаки – 26, 29, 32, 35, 38 ,42, 46, 50, 55, 60, п.60 кг; 

                              дівчата – 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, п.52 кг;                             

9. Всеукраїнські та відкриті міські турніри, відкритий Кубок Федерації дзюдо 

Києва.  Згідно окремого положення. 

 

5.  Нагородження переможців 

 

Переможці відкритих чемпіонатів міста серед юнаків та дівчат, юніорів 

міста нагороджуються цінними подарунками, медалями та дипломами, 

призери – дипломами та медалями відповідних ступенів. 
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Переможці та призери відкритого Кубку м. Києва, присвяченого Дню 

Перемоги, нагороджуються медалями та дипломами відповідних ступенів. 

Команди – кубками та дипломами 1,2,3 ступенів. 

 

6. Умови проведення змагань. 

 

Неофіційний командний залік проводиться за результатами особистих 

змагань (очки нараховуються за умови виграшу хоча б однієї сутички), з 1 по 7 

місце (за якістю медалей, п’ятих та сьомих місць). 

Переможці та призери відкритих турнірів нагороджуються згідно 

окремих положень, затверджених федерацією дзюдо Києва. 

     

7.  Фінансові умови проведення змагань 

 

Витрати на організацію та проведення змагань - за рахунок передбачених 

коштів м. Києва  наданих відокремленому підрозділу громадської організації 

«Федерація дзюдо України» в місті Києві на календарний план спортивних 

змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів у м. Києві на 2022 

рік. 

Витрати з відрядження учасників змагань і тренерів (проїзд, добові у 

дорозі, харчування та розміщення) несуть організації, що відряджають. 

 

8.  Безпека та підготовка місць проведення змагань 

 

           Порядок підготовки спортивних споруд та дотримання безпеки 

учасників і глядачів під час проведення змагань проводиться відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 «Про 

порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально-відведених місць 

для проведення масових спортивних та культурно- видовищних заходів». 

          З метою забезпечення безпеки глядачів та учасників спортивні змагання 

проводяться тільки на спортивних спорудах, прийнятих до експлуатації 

міською комісією, і за наявності актів технічного обстеження придатності 

спортивних споруд для проведення заходу. 

Забезпечення безпеки спортсменів при проведені змагань покладається 

на головну суддівську колегію, затверджену Федерацією. За технічну 

підготовленість спортсменів, відповідність спортивного розряду і ступеню Кю, 

наявність медичного страхового полісу, поведінку спортсменів та 

вболівальників команди несе відповідальність представник команди, 

особистий тренер спортсмена та керівник організації, який підписує заявку та 

відряджає спортсменів на змагання. 

 

9.  Порядок і строки подачі заявок 
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Поіменні заявки завірені районним, міським або українським центром 

здоров’я (диспансером) в 2-х екземплярах на всіх учасників подаються до 

головної суддівської колегії за чотири дні до проведення змагань.  

На зважуванні всі учасники ОБОВ'ЯЗКОВО повинні мати: паспорт чи 

оригінал свідоцтва про народження або копію завірену нотаріально, документ з 

фотокарткою - учнівський квиток або проїзний документ дитини (закордонний 

паспорт).  

          Контактні телефони : 

          Федерація: 097-961-66-17; 067-493-66-26;  050-352-18-46 (Кю та Дан),             

e-mail: judo_kiev@ukr.net та slava.d36@gmail.com  

          Відділ спорту вищих досягнень т.044-279-17-64 

 

 Даний Регламент є офіційним запрошенням на змагання 
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