ПОЛОЖЕННЯ
про проведення Чемпіонатів міста Дніпро з дзюдо серед
юнаків та дівчат - Дніпровська міська дитяча ліга
на 2019 рік
1. Мета і завдання
Популяризація та розвиток дзюдо серед юнаків та підлітків міста
Дніпро. Підвищення рівня спортивної майстерності дзюдоїстів міста.
Підготовка збірної команди міста до участі в обласних і всеукраїнських
змаганнях.
2. Термін, умови та місце проведення змагань
19-20.01.2019

Чемпіонат
дівчат 2009-2010рр.н.

міст а Д

До змагань допускаються юнаки 2010 року народження та дівчата
2009, 2010 років народження.
Змагання проводяться у наступних вагових категоріях:
юнаки: -23 кг, -25 кг, -27 кг, -29 кг, -32 кг, -35 кг, -38 кг, -42 кг,
-46 кг, -50 кг, +50 кг.
дівчата: -21 кг, -23 кг, -25 кг, -28 кг, -32 кг, -36 кг, -40 кг, -44 кг,
+44 кг.
Заборонені дії
Схрестний захват (гадаули) НАВАЯЕІХУ
Захват за шию без захвата кімоно КиВЇМАЄЕ
задушливий захват 8НЇМЕ-\¥ КЪА
Больові прийоми КОГЧ8ЕТ8и-УУАХА
задня , бокова , передня підніжки на п»ятці
ТАМ-ОТ08Ш,иКХА¥АХА,¥ОКОО Т08Н Ї
кидки через груди (прогином) всі варіанти
иКА-ХА СЕ,¥О& 0-СШ иМ А
кидки через голову з упором ноги в

покарання
Покарання ШИДО по
наростаючій
\
Перше покарання ШИДО
друге покарання ХОНСОКУМАКЕ;
Перше покарання ШИДО або
ХОНСОКУ-МАКЕ (в
залежності від ступені
нанесення шкоди здоров’ю
супернику)друге покарання
ХОНСОКУ-МАКЕ;

живіт і подсадом гомілкою Т0М ОЕNAGE, SUMI-GAESHI
1
кидки з колін або з коліна DROP IN SEOE- Перше покарання ШИДО або і
NAGE
ХОНСОКУ-МАКЕ (в
залежності від ступені
нанесення шкоди здоров’ю
кидки через спину із зворотним
захопленням і з захватом за два рукави
супернику)друге покарання |
ХОНСОКУ-МАКЕ;
SODE TSURIKQMÏ GOSHI

23-24.02.2019 - Чемпіонат міста Дніпро серед юнаків 2009 р.н.
та дівчат 2009-2010
До змагань допускаються юнаки 2009 року народження та дівчата
2009, 2010 років народження.
Змагання проводяться у наступних вагових категоріях:
юнаки: -23 кг, -25 кг, -27 кг, -29 кг, -32 кг, -35 кг, -38 кг, -42 кг,
-46 кг, -50 кг, +50 кг.
дівчата: -21 кг, -23 кг, -25 кг, -28 кг, -32 кг, -36 кг, -40 кг, -44 кг,
+44 кг.
Заборонені дії
Схрестний захват (гадаули) HABARELLY
Захват за шию без захвата кімоно KUBINAGE
задушливий захват SHIME-WAZA
Больові прийоми KONSETSU-WAZA

покарання
Покарання ШИДО по
наростаючій

Перше покарання ШИДО
друге покарання ХОНСОКУ- 5
МАКЕ;
задня , бокова , передня підніжки на п»ятці Перше покарання ШИДО або
TANI-OTOSHI,UKI-WAZA,YOKOХОНСОКУ-МАКЕ (в
OTOSHI
залежності від ступені
кидки через груди (прогином) всі варіанти
нанесення шкоди здоров’ю
1 URA-NAGE,Y OKO-GURUMA
і супернику) друге покарання |
! ХОНСОКУ-МАКЕ;
Rкидки через голову з упором ноги в
:,| живіт і подсадом гомілкою ТОМОЕр NAGE, SUMI-GAESHI
1 кидки з колін або з коліна DROP IN SEOE- і1Перше покарання ШИДО або ;
| nage
| ХОНСОКУ-МАКЕ (в
| залежності від ступені
1 кидки через спину із зворотним
і нанесення шкоди здоров’ю
і захопленням і з захватом за два рукави
\І супернику) друге покарання І
1 SODE TSURIKOMI GOSHI
і ХОНСОКУ-МАКЕ;

1

*

І

13-14.04,2019 - Чемпіонат міст а Д ніпро серед юнаків 2008 р.н.
та дівчат
208р .н.

До змагань допускаються юнаки 2008 року народження та дівчата
2008, 2009, 2010 років народження.
Змагання проводяться у наступних вагових категоріях:
юнаки: -25 кг, -27 кг, -ЗО кг, -34 кг, -38 кг, -42 кг, -46 кг, -50 кг,
-55 кг, +55 кг.
дівчата: -25 кг, -28 кг, -32 кг, -36 кг, -40 кг, -44 кг, -48 кг, - 52 кг,
+52 кг.
г% м*
»дії•••
іаооронені
Схрестний захват (гадаули) HABARELLY
Захват за шию без захвата кімоно KUBINAGE
задушливий захват SHIME-WAZA
Больові прийоми KONSETSU-WAZA

покарання
Покарання ШИДО по
наростаючій
Перше покарання ШИДО
друге покарання ХОНСОКУМАКЕ

задня , бокова , передня підніжки на п»ятці Перше покарання ШИДО або
ХОНСОКУ-МАКЕ (в
TANI-OTOSHI,UKI-WAZA,YOKOOTOSHI
залежності від ступені
кидки через груди (прогином) всі варіанти
нанесення шкоди здоров’ю
URA-NAGE,Y OKO-GURUMA
!супернику) друге покарання
1ХОНСОКУ-МАКЕ; ‘
}
1 кидки через голову з упором ноги в
[1живіт і подсадом гомілкою ТОМОЕ1 NAGE, SUMI-GAESHI
1Перше покарання ШИДО або |
і кидки з колін або з коліна DROP IN SEOE- j ХОНСОКУ-МАКЕ (в
NAGE
залежності від ступені
нанесення шкоди здоров’ю
кидки через спину із зворотним
супернику) друге покарання І
захопленням і з захватом за два рукави
ХОНСОКУ-МАКЕ;
1 SODE TSURIKOM1 GOSHI

1

25-26.05.2019

-

Чемпіонат м іст а Д ніпро
та

д007-2009
івчат
2
До змагань допускаються юнаки 2007 року народження та дівчата
2007, 2008, 2009 років народження.
Змагання проводяться у наступних вагових категоріях:
юнаки: -25 кг, -27 кг, -ЗО кг, -34 кг, -38 кг, -42 кг, -46 кг, -50 кг,
-55 кг, +55 кг.
дівчата: -25 кг, -28 кг, -32 кг, -36 кг, -40 кг, -44 кг, -48 кг, - 52 кг,
+52 кг.

Заборонені дії
Схрестний захват (гадаули) HABARELLY
Захват за шию без захвата кімоно KUBINAGE
задушливий захват SHIME-WAZА
Больові прийоми KONSETSU-WAZA

покарання
Покарання ШИДО по
наростаючій
Перше покарання ШИДО
друге покарання ХОНСОКУ- |
МАКЕ

задня , бокова , передня підніжки на п»ятці Перше покарання ШИДО або |
ХОНСОКУ-МАКЕ (в
TANI-OTOSHI,UKI-WAZA, YОКОзалежності від ступені
OTOSHÏ
нанесення шкоди здоров’ю
кидки через груди (прогином) всі варіанти
| супернику) друге покарання
■■URA-NAGE,YOKO-GURUMA
і ХОНСОКУ-МАКЕ;
1 кидки через голову з упором ноги в
і живіт і подсадом гомілкою ТОМОЕNAGE, SUMI-GAESHÏ
Перше покарання ШИДО або 1
і кидки з колін або з коліна DROP IN SEOE- ХОНСОКУ-МАКЕ (в
залежності від ступені
І nage
нанесення шкоди здоров’ю
супернику) друге покарання |
І кидки через спину із зворотним
ХОНСОКУ-МАКЕ;
1 захопленням і з захватом за два рукави
fj SODE TSURIKOMI GOSH1

1

28-29.09.2019

Чемпіонат міста Д ніпро серед юнаків та дівчат
2006-2007
До змагань допускаються юнаки та дівчата 2006, 2007 років
народження, 2008 року народження - не допускаються.
Змагання проводяться у наступних вагових категоріях:
юнаки: -32 кг, -35 кг, -38 кг, -42 кг, -46 кг, -50 кг, -55 кг, -60 кг,
-66 кг, -73 кг, +73 кг.
дівчата: -28 кг, -32 кг, -36 кг, -40 кг, -44 кг, -48 кг, -52 кг, -57 кг,
-63 кг, +63 кг.
-

Заборонені дії
задушливий захват SШME~WAZA
Больові прийоми КОХ8ЕТ8и-\¥АгА
кидки через груди (прогином) всі варіанти
иКА-ХАСЕ,УОКО-СиииМА
кидки через голову з упором ноги в
живіт і подсадом гомілкою ТОМОЕХАСЕ, 8иМІ-САЕ8Ш

покарання
Перше покарання ШИДО
друге покарання ХОНСОКУМАКЕ
Перше покарання ШИДО або І
ХОНСОКУ-МАКЕ (в
залежності від ступені
нанесения шкоди здоров’ю

супернику) друге покарання
кидки з колін або з коліна DROP IN SEOE- ХОНСОКУ-MAKE;
NAGE

09-10.11.2019 - Чемпіонат міст а Д ніпро серед юнаків та дівчат
2005-2006

До змагань допускаються юнаки та дівчата 2005, 2006 років
народження, а також 2007 рік народження, які мають відповідну
фізичну та технічну підготовку та допуск лікаря.
Змагання проводяться у наступних вагових категоріях:
юнаки: -35 кг, -38 кг, -42 кг, -46 кг, -50 кг, -55 кг, -60 кг, -66 кг,
-73 кг, -81 кг, +81 кг.
дівчата: -28 кг, -32 кг, -36 кг, -40 кг, -44 кг, -48 кг, -52 кг, -57 кг,
-63 кг, +63 кг.
Заборонені дії
задушливий захват SHIME-WAZА
Больові прийоми KONSETSU-WAZA

покарання
Перше покарання ШИДО
друге покарання ХОНСОКУMAKE

30.11-01.12.2019 - Командний
міста Дніпро
юнаків
206-р .н.
До змагань допускаються юнаки 2006, 2007 років народження, а
також 2008 рік народження, які мають відповідну фізичну та технічну
підготовку та допуск лікаря.
Змагання проводяться у наступних вагових категоріях:
-32 кг, -35 кг, -38 кг, -42 кг, -46 кг, -50 кг, -55 кг, -60 кг, -66 кг,
-73 кг, +73 кг.

Заборонені дії
задушливий захват SHIME-WAZA
Больові прийоми KONSETSU-WAZA
кидки через груди (прогином) всі варіанти
URA-NAGE,Y OKO-GURUMA
кидки через голову з упором ноги в
живіт і подсадом гомілкою ТОМОЕNAGE, SUMI-GAESHI
кидки з колін або з коліна DROP IN 8EGENAGE

покарання
Перше покарання ШИДО
друге покарання ХОНСОКУМАКЕ
Перше покарання ШИДО або
ХОНСОКУ-МАКЕ (в
залежності від ступені
нанесення шкоди здоров’ю
супернику)друге покарання
ХОНСОКУ-МАКЕ;

Всі змагання є особисто-командними. Підрахунок очок
проводиться по одному кращому результату в 10 вагових категоріях як
у юнаків, так і у дівчат. Допускається здвоювання в двох вагових
категоріях, незалежно у юнаків чи дівчат.
Система підрахунку командних очок:
їм - 7 очок
2м - 5 очок
Зм - 3,5 очка
5м - 1,5 очка
7м - 0,5 очка
Всі змагання проводяться за міжнародними правилами відповідно
до рекомендацій Європейського союзу дзюдо. Виходити на сутичку в
кімоно білого кольору мають право учасники, викликані як першим, так
і другим номером. Виходити на сутичку в кімоно синього кольору
мають право учасники, викликані другим номером.
До змагань допускаються команди ДЮСШ, СДЮСШОР,
спортклубів та інших спортивних колективів не тільки міста Дніпро, а й
інших регіонів України.
Учасниками змагань можуть бути спортсмени, які мають технічну
підготовку не нижче 6 кю.
У командних змаганнях система підрахунку очок наступна:
їм - 35 очок
2м - 25 очок
Зм - 17,5 очок
5м - 7,5 очок
7м - 2,5 очка
Якщо один колектив виставив дві і більше команди, залік дають
дві команди.
Спортсмен протягом року може виступати тільки за один
спортивний колектив (ДЮСШ, спортклуб).
Іменні заявки подаються до мандатної комісії за три дні до
початку змагань. Електронна адреса: ostrovx9090@ukr.net . Документи,
що підтверджують особу учасника (свідоцтво про народження,
учнівський квиток, картка КЮ), надаються в день приїзду на змагання.
Відповідальність за медичне страхування учасників всіх змагань,
що включені до Положення, несуть організації, що відряджають.
Учасники, що не застраховані, до змагань не допускаються.
Змагання проводяться на базі КПНЗ «СДЮСШОР № 6» ДМР за
адресою: пр. Слобожанський, 36-Д.
3. Керівництво проведенням змагань
Підготовку та проведення змагань здійснює Федерація дзюдо
міста Дніпро. Безпосереднє проведення змагань покладається на
суддівську колегію, затверджену Федерацією дзюдо міста Дніпро.
Загальне керівництво здійснюється управлінням спорту департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

4. Н агор одж ен н я

Спортсмени, які посіли 1-3 місця в своїх вагових категоріях,
нагороджуються грамотами та медалями відповідних ступенів.
Команди, які посіли 1-3 місця, нагороджуються дипломами та кубками.
Команди, які стали призерами за підсумками виступу у всіх етапах,
нагороджуються дипломами та кубками.
5. Фінансування
Витрати по організації і проведенню міських змагань несе
Федерація дзюдо міста Дніпро.
Управління
спорту
департаменту
гуманітарної
політики
Дніпровської міської ради компенсує витрати на харчування суддівської
колегії та забезпечує нагородною атрибутикою.
6. Медичне обслуговування
На всіх змаганнях присутній лікар спортивної медицини.
7. Порядок: подготовки спортивных сооружений
#

V

Підготовка спортивних споруд покладається на їх власників.
Контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпечення безпеки під
час проведення спортивних заходів здійснює робоча комісія, яка підписує
акт готовності до проведення змагань.
Учасники та глядачі повинні дотримуватися правил безпеки під час
проведення змагань.
Контактні телефони:
Король Григорій Степанович - 067-561-84-42
Остроух Олександр Володимирович - 095-780-12-05

Оргатзтіійтшкомітет з проведення змагань залишає за собою
щюво вносить зміни і допощення до даного положення без офіційного
пощ^едо/сення учЩШШй

Данеположення є о^щгшшм викликом на шагания

