
Назва заходу Учасники Місце проведення

09-24.01 НТЗ зі спеціальної підготовки до чемпіонату світу чоловіки, жінки  м. Київ, ОНСЦ "Конча-Заспа"

09-17.01 Міжнародний НТЗ чоловіки, жінки Австрія

27-29.01 Міжнародний турнір "Гран-прі" (ІІ ранг) чоловіки, жінки Португалія

27-29.01 Всеукраїнський турнір "Кубок Крнтініуму" серед  юнаків та 

дівчат 2006-2008 рр.н. + рандорі

юнаки та дівчата 2006-2008 рр.н. м. Луцьк

28-29.01 Чемпіонат Дніпропетровської області U18 юнаки та дівчата 2006-2008 рр.н. м. Дніпро

01-09.02 НТЗ зі спеціальної підготовки до чемпіонату світу чоловіки, жінки  м. Київ, ОНСЦ "Конча-Заспа"

04-05.02 Міжнародний турнір "Великий Шолом" (ІІ ранг) чоловіки, жінки Франція

11-12.02 Відкритий континентальний Кубок (ІІ ранг) чоловіки, жінки Болгарія

11-12.02 Чемпіонат Дніпропетровської області U21 юніори та юніорки 2003-2008 рр.н. м. Дніпро

12-13.02 Всеукраїнський турнір пам'яті загиблих воїнів-афганців, 

інтернаціоналістів (ІІІ ранг)

чоловіки м. Луцьк

12-13.02 Міжнародний турнір "Великий Шолом" (ІІ ранг) чоловіки, жінки Ізраїль

18-19.02 Чемпіонат міста Дніпро серед юнаків та дівчат - Дитяча ліга юнаки 2011 р.н. та дівчата 2011-2013 рр.н. м. Дніпро

21-23.02 Чемпіонат України серед юніорів та юніорок до 21 року, 

кадетів до 18 років (IV ранг)

юніори та юніорки, кадети м. Львів

25-26.02 Відкритий континентальний Кубок (ІІ ранг) чоловіки, жінки Польща

03-05.03 Міжнародний турнір "Великий Шолом" (ІІ ранг) чоловіки, жінки Узбекистан

04-05.03 Чемпіонат міста Дніпро серед юнаків та дівчат - Дитяча ліга юнаки 2012 р.н. та дівчата 2012-2014 рр.н. м. Дніпро

06-21.03 НТЗ зі спеціальної підготовки до чемпіонату світу чоловіки, жінки Івано-Франківськ, НСБ "Заросляк"

11-12.03 Відкритий континентальний Кубок (ІІ ранг) чоловіки, жінки Італія

11-12.03 Кубок Європи серед кадетів до 18 років (ІІ ранг) юнаки та дівчата 2006-2008 рр.н. Хорватія

13-18.03 Міжнародний НТЗ чоловіки, жінки Чехія

18-19.03 Кубок Європи (ІІ ранг) чоловіки, жінки Латвія

24-26.03 Міжнародний турнір "Великий Шолом" (ІІ ранг) чоловіки, жінки Грузія

24-25.03 Всеукраїнський турнір "XXХІІІ Меморіал І. Прищепи" серед 

юнаків (IV ранг)

юнаки м. Дніпро

31.03-02.04 Міжнародний турнір "Великий Шолом" (ІІ ранг) чоловіки, жінки Туреччина

31.03-02.04 Відкритий всеукраїнський турнір "RANDORI SPRING 

CUP" серед юнаків та дівчат (ІV ранг)

юнаки та дівчата м. Ужгород

08-09.04 Кубок Європи серед кадетів до 18 років (ІІ ранг) юнаки та дівчата 2006-2008 рр.н. Чехія

08-09.04 Всеукраїнський турнір "Дитячий фестіваль" серед юнаків 

(ІV ранг)

юнаки та дівчата м. Київ

08-09.04 Кубок Дніпропетровської області чоловіки, жінки м. Дніпро

11-15.04 Міжнародний НТЗ чоловіки, жінки Угорщина

15-16.04 Кубок Європи серед юніорів та юніорок до 21 року (ІІ 

ранг)

юніори та юніорки 2003-2008 рр.н. Польща

15-16.04 Кубок Європи (ІІ ранг) чоловіки, жінки Хорватія

15-16.04 Всеукраїнський турнір «LION JUDO CUP» серед юнаків та 

дівчат 2009-2010, 2011-2012 р.н.+рандорі

юнаки та дівчата м. Львів

19-20.04 Кубок України (ІІІ ранг) чоловіки, жінки м. Київ

26.04-07.05 Заключний НТЗ до чемпіонату світу чоловіки, жінки м. Київ, ОНСЦ "Конча-Заспа"

28-30.04 Всеукраїнський турнір на призи почесного президента 

міської федерації дзюдо Ігоря Гончара серед юнаків та 

дівчат 2010-2011 та 2012-2013 рр.н.

юнаки та дівчата м. Хмельницький

28-29.04 Чемпіонат України серед ветеранів в рамках X літніх 

всеукраїнських ігор ветеранів спорту пам’яті М.М. Баки

чоловіки, жінки м. Дніпро

29-30.04 Кубок Європи серед кадетів до 18 років (ІІ ранг) юнаки та дівчата 2006-2008 рр.н. Грузія

05-06.05 Всеукраїнський турнір "Кубок Перемоги" серед юнаків та 

дівчат 2008-2009, 2010-2012 р.н., жінок

чоловіки, жінки м. Суми

05-07.05 Кубок Європи (ІІ ранг) чоловіки, жінки Боснія і Герцоговіна

06-07.05 Кубок Європи серед кадетів до 18 років (ІІ ранг) юнаки та дівчата 2006-2008 рр.н. Азербайджан

06-07.05 Чемпіонат Дніпропетровської області U16 юнаки та дівчата 2008-2009 рр.н. м. Дніпро

06-08.05 Кубок Європи серед юніорів та юніорок до 21 року                       

(ІІ ранг)

юніори та юніорки 2003-2008 рр.н. Франція

07-14.05 Чемпіонат світу, командний чемпіонат світу  (ІІ ранг) чоловіки, жінки Катар

16-17.05 Чемпіонат України серед юнаків та дівчат  до 16 років (IV 

ранг)

юнаки та дівчата 2008-2009 рр.н. м. Київ

20-21.05 Кубок Європи серед юніорів та юніорок до 21 року                 

(ІІ ранг)
юніори та юніорки 2003-2008 рр.н. Іспанія

20-21.05 Кубок Європи серед кадетів до 18 років (ІІ ранг) юнаки та дівчата 2006-2008 рр.н. Польща

25-27.05 Міжнародний турнір "Гран-прі" (ІІ ранг) чоловіки, жінки Австрія

26-28.05 Всеукраїнський турнір з дзюдо  « Кубок Поділля» до 

міжнародного дня захисту дітей серед юнаків та дівчат 

2008-2009 та 2010-2011 рр.н.

юнаки та дівчата 2008-2009, 2010-2011 рр.н. м. Хмельницький

27-28.05 Чемпіонат міста Дніпро серед юнаків та дівчат - Дитяча ліга юнаки та дівчата 2010-2011 рр.н. м. Дніпро

27-28.05 Кубок Європи серед кадетів до 18 років (ІІ ранг) юнаки та дівчата 2006-2008 рр.н. Португалія

02-04.06 Міжнародний турнір "Гран-прі" (ІІ ранг) чоловіки, жінки Таджикистан

02-03.06 Відкритий всеукраїнський турнір "Кодокан" серед юнаків 

та дівчат (ІV ранг)

юнаки та дівчата м. Одеса

03-04.06 Кубок Європи серед юніорів та юніорок до 21 року                                 

(ІІ ранг)

юніори та юніорки 2003-2008 рр.н. Чехія

08-11.06 Чемпіонат Європи серед ветеранів чоловіки, жінки Словенія

10-11.06 Відкритий континентальний Кубок (ІІ ранг) чоловіки, жінки Іспанія

10-21.06 НТЗ зі спеціальної підготовки до міжнародних змагань чоловіки, жінки м. Київ, ОНСЦ "Конча-Заспа"

17-18.06 Кубок Європи (ІІ ранг) чоловіки, жінки Словенія

22-25.06 Чемпіонат Європи, командний чемпіонат Європи серед 

кадетів до 18 років (ІІ ранг)

юнаки та дівчата 2006-2008 рр.н. Португалія

23-25.06 Міжнародний турнір "Великий Шолом" (ІІ ранг) чоловіки, жінки Монголія

                   Календар з дзюдо на 2023 рік

"ПОГОДЖЕНО"                                                                                                                   

Президент Федерації дзюдо                                                                   

Дніпропетровської області

"ЗАТВЕРДЖУЮ"                                                                                                                                     

Директор департаменту молоді і спорту                                                                                                                            

Дніпропетровської ОДА

______________________Григорій КОРОЛЬ ______________________Олександр ПШЕНИЧНИКОВ
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24-25.06 Всеукраїнський турнір на призи ЗМС Р.Машуренка серед 

молоді (ІV ранг)

молодь 2001-2008 рр.н. м. Луцьк

01.07 ІІІ Європейські ігри (ІІ ранг) Польща

01-02.07 Кубок Європи серед юніорів та юніорок до 21 років                    

(ІІ ранг)

юніори та юніорки 2003-2008 рр.н. Словенія

03-10.07 Міжнародний НТЗ чоловіки, жінки Іспанія

03-10.07 НТЗ зі спеціальної підготовки до чемпіонату Європи чоловіки, жінки Іспанія

08-09.07 Відкритий континентальний Кубок (ІІ ранг) чоловіки, жінки Естонія

08-09.07 Кубок Європи серед юніорів та юніорок до 21 років                 

(ІІ ранг)

юніори та юніорки 2003-2008 рр.н. Угорщина

15-16.07 Кубок Європи серед юніорів та юніорок до 21 років                 

(ІІ ранг)

юніори та юніорки 2003-2008 рр.н. Австрія

17-21.07 Міжнародний НТЗ чоловіки, жінки Нідерланди

21-23.07 Кубок Європи серед юніорів та юніорок до 21 років                 

(ІІ ранг)

юніори та юніорки 2003-2008 рр.н. Чехія

23-29.07 XVІІ літній Європейський юнацький олімпійський юнаки та дівчата Словенія

04-06.08 Міжнародний турнір "Мастерс" (ІІ ранг) чоловіки, жінки Угорщина

18-20.08 Міжнародний турнір "Гран-прі" (ІІ ранг) чоловіки, жінки Хорватія

23-27.08 Чемпіонат світу, командний чемпіонат світу серед кадетів 

до 18 років (ІІ ранг)

юнаки та дівчата 2006-2008 рр.н. Хорватія

01-02.09 Всеукраїнський турнір пам'яті міського голови 

м.Кременчуга Бабаєва О.М., чол. (ІІІ ранг)

чоловіки м. Кременчук

02-03.09 Чемпіонат Дніпропетровської області чоловіки, жінки м. Дніпро

05-07.09 Чемпіонат ФСТ "Динамо" серед юнаків та дівчат                            

2007-2009 рр.н.

юнаки та дівчата 2007-2009 рр.н. м. Львів

07-10.09 Чемпіонат Європи серед юніорів та юніорок до 21 року (ІІ 

ранг)

юніори та юніорки 2003-2008 рр.н. Нідерланди

14-16.09 Чемпіонат України (ІІІ ранг) чоловіки, жінки за призначенням

15-16.09 Всеукраїнський турнір, присвячений пам'яті  воїнів АТО 

Олександра Аніщенка та Максима Савченка серед юнаків та 

дівчат 2007-2009, 2010-2012 рр.н.

юнаки та дівчата 2007-2009, 2010-2012 рр.н. с. Суми

16-17.09 Відкритий континентальний Кубок (ІІ ранг) чоловіки, жінки Боснія і Герцоговіна

16-17.09 Всеукраїнський турнір на честь Дня військового 

розвідника серед юнаків 2007-2008, 2009-2010 рр.н.

юнаки та дівчата 2007-2008, 2009-2010 рр.н. м. Кропивницький

22-24.09 Міжнародний турнір "Великий Шолом" (ІІ ранг) чоловіки, жінки Азербайджан

24-25.09 Чемпіонат Дніпропетровської області U17 юнаки та дівчата 2007-2009 рр.н. м. Дніпро

30.09-01.10 Чемпіонат Дніпропетровської області U23 молодь 2001-2008 рр.н. м. Дніпро

30.09-01.10 Відкритий континентальний Кубок (ІІ ранг) чоловіки та жінки Чехія

02-08.10 Міжнародний НТЗ чоловіки, жінки Словаччина

04-08.10 Чемпіонат світу, командний чемпіонат світу серед юніорів 

та юніорок до 21 року (ІІ ранг)

юніори та юніорки 2003-2008 рр.н. Португалія

06-08.10 Відкритий чемпіонат України серед молодших кадетів до 

17 років (IV ранг)

юнаки та дівчата 2007-2009 рр.н. м. Ужгород

06-08.10 Відкритий всеукраїнський турнір "Кубок Закарпаття" 

серед юнаків та дівчат (ІV ранг)

юнаки та дівчата м. Ужгород

12-14.10 Чемпіонат України серед молоді до 23 років (IV ранг) молодь 2001-2008 рр.н. за призначенням

14-15.10 Кубок Європи (ІІ ранг) чоловіки, жінки Іспанія

16-21.10 Міжнародний НТЗ чоловіки, жінки Іспанія

21-22.10 Кубок Європи серед кадетів до 18 років (ІІ ранг) юнаки та дівчата 2006-2008 рр.н. Латвія

21-22.10 Всеукраїнський турнір  "Lviv Open Cup" серед юнаків, 

дівчат та дорослих

юнаки, дівчата, чоловіки, жінки м. Львів

25.10-03.11 Заключний НТЗ до чемпіонату Європи чоловіки, жінки м. Київ, ОНСЦ "Конча-Заспа"

27-28.10 Всеукраїнський турнір "Патріот", присвячений Дню 

захисника України серед юнаків (ІV ранг)

юнаки м. Дніпро

28-29.10 Кубок Європи серед кадетів до 18 років (ІІ ранг) юнаки та дівчата 2006-2008 рр.н. Словенія

03-05.11 Чемпіонат Європи (ІІ ранг) чоловіки, жінки Франція

04-05.11 Чемпіонат міста Дніпро серед юнаків та дівчат - Дитяча ліга юнаки 2013 р.н. та дівчата 2013-2015 рр.н. м. Дніпро

05-08.11 Чемпіонат світу серед ветеранів чоловіки, жінки ОАЕ

10-11.11 Всеукраїнський турнір "Кубок Федерації дзюдо Києва" 

серед юніорів та юніорок

юніори та юніорки 2003-2008 рр.н. м. Київ

10-11.11 Всеукраїнський турнір пам'яті Волинських майстрів дзюдо 

серед юнаків та дівчат (ІV ранг)

юнаки та дівчата Угорщина, м. Дьор

10-12.11 Міжнародний турнір "Великий Шолом" (ІІ ранг) чоловіки, жінки ОАЕ

11-12.11 Кубок Європи серед кадетів до 18 років (ІІ ранг) юнаки та дівчата 2006-2008 рр.н. Угорщина

11-12.11 Всеукраїнський турнір, присвячений визволенню                           

м. Києва серед юнаків та дівчат (ІV ранг)

юнаки та дівчата м. Київ

17-19.11 Чемпіонат Європи серед молоді до 23 років (ІІ ранг) молодь 2001-2008 рр.н. Німеччина

17-18.11 Всеукраїнський турнір "Українка" серед дівчат (ІV ранг) дівчата м. Дніпро

02-03.12 Міжнародний турнір "Великий Шолом" (ІІ ранг) чоловіки, жінки Японія

02-03.12 Всеукраїнські змагання "ІV відкритий командний Кубок федерації дзюдо 

м. Кропивницького" серед юнаків 2011-2012 рр.н.

юнаки 2011-2012 рр.н. м. Кропивницький

02-03.12 Відкритий всеукраїнський турнір "Кубок Львова" серед ветеранів чоловіки, жінки м. Львів

08-10.12 Всеукраїнський турнір "Кубок Новатора" серед юнаків та 

дівчат 2007-2008, 2009-2010 рр.н.

юнаки та дівчата 2007-2008, 2009-2010 рр.н. м. Хмельницький

08-09.12 Відкритий всеукраїнський турнір "Кубок федерації дзюдо 

Одеської області" серед юнаків та дівчат

юнаки та дівчата м. Одеса

15-17.12 Відкритий всеукраїнський турнір "RANDORI WINTER CUP" 

серед юнаків та дівчат (ІV ранг)

юнаки та дівчата м. Ужгород

16-17.12 Командний чемпіонат міста Дніпро серед юнаків та дівчат - 

Дитяча ліга

юнаки та дівчата 2010-2011 рр.н. м. Дніпро
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