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ПОЛОЖЕННЯ
про проведення Чемпiонатiв MicTa Щнiпро з дзюдо

серед юнакiв та дiвчат - Щнiпровська MicbKa дитяча лiга
на 2023 piK

l,. Мета i завдання

Популяризацiя та розвиток дзюдо серед юнакiв та пiдлiткiв MicTa
Щнiпро. Пiдвищення рiвня спортивноi майстерностi дзюдоiстiв MicTa.
Пiдготовка збiрноi команди MicTa до участi в обласних i всеукраiнських
змаганнях.

2. TepMiH, умови та мiсце проведення змагань

18-19.02,2023 - Чемпiонаmмiсmа,Щнiпро ceped юнакiв 2011 р,н.
mа diвчаm 2011-2013 рр,н,

.Що змагань допускаються юнаки 20lt року народження та дiвчата
201 1 , 20|2, 2а 13 poKiB народження.

Змагання проводяться у наступних вагових категорiях:
юнаки: -30 кг, -34 кго -38 кг, -42 кr, -4б кг,

-50 кг, -55 кго -б0 кг, +б0 кг
дiвчата: -25 кг, -28 кг, -32 кг, -3б кг, -40 кг, -44 кг, -48 кго

-52 кг, +52 кг

забороненi дii покарання
Схрестний захват (гадаули) HABARELLY
захват за шию без захвата kiMoHo
KUBI_NAGE

Покарання Ш}ЦО по
висхiднiй

Задушливий захват SHIME-WAZA Перше покарання ШIIflО,
друге покарання
ХОНСОКУ_МАКЕБольовi прийоми KONSETSU-WAZA

Задня, бокова, передня пiднiжки на п'ятi
TANI_oTo SHI,UKI_WAZAo
YOK0_0TOSHI

Перше покарання ШИДО або
ХОНСОКУ-МАКЕ (в
залежностi вiд ступенi
нанесения шкоди здоров'ю
супернику)о друге покарання
ХОНСОКУ_МАКЕ

Кидки через груди (прогином) Bci варiанти
URA_NAGE,YoKo_GURUMA
Кидки через голову з упором ноги у живiт i
подсадом гомiлкою TOMOE-NAGE,
SUMI_GAESHI



Кидки з колiн або з колiна
DROP IN SEOE_NAGE

Кидки через спину iз зворотнiм
захопленням i з захватом за два рукави
SODE TSURIKOMI GOSHI

Перше покарання ШИДО або
ХОНСОКУ-МАКЕ (в
залежностi вiд ступенi
нанесения шкоди здоров' ю
супернику)о друге покарання
ХОНСОКУ_МАКЕ

04-05.03,2023 - Чемпiонаm мiсmа flнiпро сере0 юнuкiв 2012 р.н.
mа Diвчаm 2012-2014 рр.н,

f[o змагань допускаються юнаки 20|2 року народження та дiвчата
20L2, 2013, 2014 poKiB народження.

Змагання проводяться у наступних вагових категорiях:
юнаки: -27 кrr -30 кго -34 кгr -38 кг, -42 кгr -4б кг,

-50 кго -55 кго *55 кг
дiвчата: -25 кго -28 кго -32 кго -36 кг, -40 кг, -44 кгч -48 кг,

-52 кr, *52 кг

Забороненi дii покарання

Схрестний захват (гадаули) HABARELLY
захват за шию без захвата kiMoHo
KUBI-NAGE

Покарапня ШШО по
висхiднiй

Задушливий захват SHIME-WAZA
Перше покарання ШИЩО,
друге покарання
ХОНСОКУ-МАКЕ

Больовi прийоми KONSETSU-WAZA

Перше покарання ШИЩО або
ХОНСОКУ-МАКЕ (в
залежностi вiд ступенi
нанесения шкоди здоров'ю
супернику)l друге покарання

ХОНСОКУ_МАКЕ

Задня, бокова, передня пiднiжки на п'ятi
TANI_oTo SHI,UKI_wAZA,
YOK0_0TOSHI
Кидки через груди (прогином) Bci варiанти
URA-NAGE,YoKo_GURUMA
Кидки через голову з упором ноги у живlт 1

подсадом гомiлкою TOMOE-NAGE,
SUMI_GAESHI

Перше покарапня ШИДО або
ХОНСОКУ-МАКЕ (в
залежностi вiд ступенi
нанесения шкоди здоров'ю
супернику), друге покарання
ХОНСОКУ_МАКЕ

Кидки з колiн або з колiна
DROP IN SEOE_NAGШ

Itидки через спину iз зворотнiм
захопленням i з захватом за два рукави
SODE TSURIKOMI GOSHI



/
27-28.05.2023 - Чемпiонаrп Micma !нiпро ceped юнакiв mа diвчаm

2010-2011 рр.н,

ЩО змаганЬ допускаютьсЯ юнаки та дiвчата 2010, 20I1l poKiB

народжеflня; 201'2 року народження - не допускаються.

змагання проводяться у наступних вагових категорlях:
юнаки: -35 кг, -38 кг, ,42 кrr -4б кго -50 кго -55 кго

-б0 кгп -бб кг, -73 кг, *73 кг
дiвчата: -36 кго -40 кг, -44 кго -48 кг, -52 кг, -57 кг, *57 кг

04-05,11.2023 - Чемпiонаm мiсmа ,Щнiпро ceped юнакiв 2013 р,н, mu
diвчаm 2013-2015 рр,н.

,Що змагань допуСкаютьсЯ юнаки 2013 року народження та дiвчата
2013 ,2014,2015 poKiB народження.

ЗмаганНя провоДяться у наступних вагових категорiях:
юнаки: -25 кг, ,27 кrr -29 кго -32 кго -35 кг, -38 кго

-42 кrr -4б кг, -50 кг, *50 кг
дiвчата: -25 кг, -28 кгп -32 кго -3б кг, -40 кг, -44 кr, *44 кг

Перше покарання ШllflО,
друге покарання
ХОНСОКУ-МАКЕ

Задушливий захват SHIME-WAZA

Перше покарання ШLЦО або
ХОНСОКУ-МАКЕ (в
залежностi вiд ступенi
нанесения шкоди здоров'ю
супернику)о друге покарання
ХОНСОКУ-МАКЕ

Кидки через груди (прогином) Bci варiанти
URA_NAGE,YoKo_GURUMA
Кидки через голову з упором ноги у живiт i
подсадом гомiлкою TOMOE-NAGE,
SUMI_GAESHI
Кидки з колiн або з колiна
DROP IN SEOE_NAGE

покарання
Покарання ШИЩО по
висхiднiй

ий захват (гадаули) HABARELLY
захват за шию без захвата kiMoHo
KUBI_NAGE

Перше покарання ШИЩО,
друге покарання
ХОНСОКУ_МАКЕ

ивий захват SHIME-WAZA
Больовi прийоми KONSETSU-WAZA

Перше покарання ШI4ЩО або
ХОНСОКУ-МАКЕ (в
залежностi вiд ступенi
нанесения шкоди здоров'ю

Задня, бокова, передня пiднiжки на п'ятi
TANI_0TO SHIOUKI_WAZAO
YOK0_0TOSHI
Кидки через груди (прогином) Bci варiанти
URA-NAGE,YoKo_GURUMA

Забороненi дii Покарання



Кидки через голову з упором ноги у живiт i
подсадом гомiлкою TOMOE-NAGE'
SUMI_GAESHI

ХОНСОКУ_МАКЕ

Кидки з колiн або з колiна DROP IN
SEoE_NAGE

Перше покарання ШИДО або
ХОНСОКУ-МАКЕ (в
залея(ностi вiд ступенi
нанесения шкоди здоров'ю
супернику)l друге покарання

ХОНСОКУ-МАКЕ

Кидки через спину iз зворотнiм
захопленням i з захватом за два рукави
SODE TSURIKOMI GOSHI

16-17,12.2023 - Колtанdнuй чемпiонаm Micma lнiпро сереd
юнакiв mа diвчаm 2010-2011 рр.н.

Що змагань допускаються юнаки та дiвчата 2010,20l| poKiB
народження, а також 2012 piK народження, якi мають вiдповiдну
фiзичну та технiчну пiдготовку та допуск лiкаря.

Змагання проводяться у наступних вагових категорiях:
юнаки: -35 кг, -38 кг, -42 кг, -4б кг, -50 кгr -55 кг, -б0 кго

-бб кrо -73 кг, *73 кr.
дiвчата: -32 кг, -36 кго -40 кгr -44 кг, -48 кг, -52 кго -57 кг,

*57 кг
За результатом поданих заявок слiпим жеребкуванням формуються

команди дiвчат. Якщо спортивна школа або спортивний клуб в змозi
сформувати команду самостiйно, то вони виставляють iI самотужки"

забороненi дii покаDання

Задушливий захват SHIME-WAZA Перше покарання ШИЩО,
друге покарання
ХОНСОКУ_МАКЕ

Кидки через груди (прогином) Bci варiанти
URA_I\IAGE, YOKO_GURUMA

Перше покарання ШИ.ЩО
або ХоНсокУ-МАкЕ
(в залежностi вiд ступенi
нанесения шкоди здоровОю
супернику)l друге покарання

ХОНСОКУ_МАКЕ

кидки через голову з упором ноги у живiт i
подсадом гомiлкою TOMOE-NAGE,
SUMI_GAESHI
Кидки з колiн або з колiна DROP IN
SEoE_NAGE



РЕГЛАМЕНТ
для Bcix етапiв дитячоi лiги

g3ОO-g3ЗО Зважування шести вагових категорiй юнакiв, починаючи
з найменших - I блок змагань.

g3+s-99ts Жеребкування спортсменiв I блоку.

1000 Змагання спортсменiв I блоку.

12З0_1300 Зважування та жеребкУвання вагових категорiй юнакiво Що
залишилися, та Bcix вагових категорiЙ дiвчат - II блок
змагань.

1330 Нагородження призерiв I блоку змагань.

1400 Змагання спортсменiв I блоку.

1730 Нагородження призерiв другого блоку змагань.

Bci змагання е особисто-командними. Залiк здiйснюеться окремо
серед ДЮСШ i СДЮСШОР та серед спортивних клубiв. Пiдрахунок
очок проводиться по одному кращому результату десяти вагових
категорiях як у юнакiв, так i у лiвчат. Щопускаеться здвоювання в двох
вагових категорiях, незалежно у юнакiв i дiвчат.

Система пiдрахунку командних очок:
1м-7очок
2м- 5 очок
3м-3,5очка
5 м - 1,5 очка
7м-0,5очка
Bci змагання проводяться за мiжнародними правилами вiдповiдно

до рекомендацiй европейського союзу дзюдо. Виходити на сутичку в
KiMoHo бiлого кольору мають право учасники, викликанi як першим, так
i другим номером. Виходити на сутичку в KiMoHo синього кольору
мають право учасники, викликанi другим номером.

Що змагань допускаються команди ДЮСШ, СДЮСШОР,
спортклубiв та iнших спортивних колективiв не тiльки мiста rЩнiпро, а й
iнrпих регiонiв УкраТни

Учасниками змагань можуть бути спортсмени, якi мають технiчну
пiдготовку не нижче б кю.

У командних змаганнях система пiдрахунку очок наступна:
1м - 35 очок
2м - 25 очок
3м * 17,5 очок
5м - 7,5 очок



7м - 2,5 очка
Команднi змагання <cTiHKa на cTiHKy> проводяться як серед

клубiв, так i серед спортивних шкiл.
Якщо один колектив виставив двi i бiльше команди, залiк дають

двi команди.
Спортсмен протягом року може виступати тiльки за один

спортивний колектив (ЩЮСШ, спортклуб).
IMeHHi заявки подаються до мандатноi KoMicii за три днi до

початку змагань. Електронна адреса: оstrоух9090@цВ,r.пеt .

.Щокументи, що пiдтверджують особу учасника (свiдоцтво про
народження, учнiвський квиток, картка КЮ), надаються в день приiзду
на змагання.

Вiдповiдальнiсть за медичне страхування учасникiв Bcix змагань,
що включенi до Положення, несуть органiзацii, що вiдряджають.
Учасникиl що не застрахованi, до змагань не допускаються.

Змагання проводяться на базi КПНЗ кСДЮСШОР }lb 6) .ЩМР за
адресою: пр. Слобожанський, 36-Д.

3. Керiвництво проведенням змагань

Пiдготовку та проведення змагань здiйснюс Федерацiя дзюдо
MicTa ,Щнiпро. Безпосереднс проведення змагань покладаеться на
суддiвську колегiю, затверджену Федерацiсю дзюдо MicTa Щнiпро.
Загальне керiвництво здiйснюеться управлiнням спорту департаменту
гуманiтарноi полiтики Щнiпровськоi мiськоi ради.

4. Нагородження

Спортсмени, якi посiли 1-3 мiсця в своiх вагових категорiях,
нагороджуються грамотами та медалями вiдповiдних ступенiв.
Команди, якi посiпи 1-3 мiсця, нагороджуються дипломами та кубками.
Команди, якi стали призерами за пiдсумками виступу у Bcix етапах,
нагороджуються дипломами та кубками.

5. Фiнансування

Витрати по органiзацii i проведенню мiських змагань несе
Федерацiя дзюдо MicTa ,,Щнiпро.

Управлiння спорту департаменту гуманiтарноi полiтики
,Щнiпровськоi MicbKoI ради компенсус витрати на харчування суддiвськоI
колегii та забезпечуе нагородною атрибутикою.

б. Медичне обслуговування

На Bcix змаганнях присутнiй лiкар спортивноТ медицини.

7. Безпека та пiдготовка мiсця проведення заходу

Порядок пiдготовки спортивних спорул та дотримання безпеки

учасникiв та глядачiв пiд час проведення змагань проводиться вiдповiдно до
постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 18 грудня 1998 р" JФ 2025 <Про
порядок пiдготовки спортивних споруд та iнших спецiально вiдведених мiсць



для проведення масових спортивних та культурно-видовищних ЗахоДiВ),
постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 09 грулня 2020 р. J\ч 12Зб <ПРО

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепiДеМiчнИХ
заходiв з метою запобiгання поширенню на територiТ Украiни гОСТРОi

респiраторноi хвороби COVID- 1 9, спричиненоI KopoHaBipycoм SARS-CoY,2>>
та постанови Головного державного санiтарного лiкаря Украiни вiД 19

листопада2020 р" N9 58 <Про затвердження протиепiдемiчних заходiв пiд час
проведення спортивних змагань на пе
KopoHaBipycHoi хвороби (COVID- 19)).

змагань перiод карантину у зв'язку з поширенням

З метою забезпечення безпеки глядачiв та учасникiв спортивне змаганНЯ

проводиться тiльки на спортивних спорудах, прийнятих до експлУаТаЦii

державними комiсiями, i за наявностi aKTiB технiчного обстеЖеННЯ

придатностi спортивноТ споруди дпя проведення заходу.
Вiдповiдальнiсть за дотримання учасниками вiдповiдних санiтарних Та

протиепiдемiчних заходiв покладаеться на головного суддю.
Вiдповiдальнiсть за технiчну пiдготовленiсть мiсць змагань та беЗпеКУ ik

проведення покладасться на головного суддю змагань, офiцiЙнИХ
представникiв спортивноi споруди, органiзаторiв, представникiв коМаНД Та

особистих TpeHepiB.
Вiдповiдальнiсть за фiзичний стан та здоров'я спортсменiв неСУТЪ

особистi тренери. За технiчну пiдготовленiсть спортсменiв та вiдповiДнiСТЬ

спортивному розряду вiдповiдае представник команди, особистий тРеНеР

спортсмена та керiвник органiзацii, який пiдписус заявки та вiдРЯДЖае

спортсменiв на змагання
Керiвники спортивних споруд, на територii яких вiдбуваються зМаГаННЯ,

вiдповiдають за забезпечення громадським порядком.
Пiд час органiзацii та проведення змагань головний сулля забезпеЧУС

учасникiв заходу iнформацiею про найближче укриття, до якого неОбХiДНО

слiдувати пiд час гrовiтряноТ тривоги. У разi оголошення повiтряноi тривОГИ В

регiонi, в якому проводиться спортивний захiд, вiдповiдальний За беЗПеКУ

проведення заходу приймае рiшення щодо евакуацii Bcix учасникiв в УкРИТТЯ
або споруду, яка може використовуватися як укриття та знаходиться на
вiдстанi не бiльше нiж 500 м вiд спортивноi споруди, де проводиться захiД.

Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стало
причиною виникнення надзвичайних обставин пiд час проВеДеННЯ
змагань, тягне за собою вiдповiдальнiсть передбачену законоДаВСТВОМ

Украiни.

KoHTaKTHi телефони:

Король Григорiй Степанович

Остроух Олександр Володимирович

+38 067_56|-84-42

+38 095_780_12_05

комimеm з

дане поломсення е офiцiйнuм вtlклuком нш змшzання


