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ПОЛОЖЕННЯ
про обласні змагання з тхеквондо ВТФ на 2015 рік.
1. МЕТА І ЗАВДАННЯ
Мета: виявити рівень кращих спортсменів області на етапі підготовки до
Всеукраїнських змагань.
Завдання: 1) сприяння популяризації тхеквондо ВТФ, як олімпійського виду
спорту;
2) сприяння популяризації здорового способу життя та організація
дозвілля серед широких верств населення і особливо серед юнацтва
та молоді;
3) підвищення майстерності спортсменів та кваліфікації суддів;
4) сприяння підвищенню ефективності навчально-тренувальної
роботи в ДЮСШ, спортивних клубах, секціях та збірних командах
області.
5) удосконалення системи проведення спортивно - масових заходів з
тхеквондо ВТФ.
2. КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЬ
Загальне керівництво організацією та проведенням змагань здійснюється
управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту Вінницької облдержадміністрації
і Вінницькою обласною федерацією тхеквондо ВТФ. Безпосереднє проведення
обласних змагань покладається на суддівську колегію, затверджену
облсім’ямолодьспортуправлінням за поданням обласної федерації тхеквондо
ВТФ.
3. НАЗВА, СТРОКИ ТА МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ,
ВІКОВИЙ ЦЕНЗ, ВАГОВІ КАТЕГОРІЇ,
КВАЛІФІКАЦІЯ СПОРТСМЕНІВ.

1. Чемпіонат області серед молоді (1994 – 1999 р.н.),
31.01-01.02.2015р., смт Літин, вул. Кармелюка, 26, СОК Літинської
ДЮСШ.
Вагові категорії:
чоловіки: -54, -58, -63, -68, -74, -80, -87, +87 кг.
жінки: -46, -49, -53, -57, -62, -67, -73, +73 кг.
Кваліфікація – ІІ розряд, 5 Куп. Змагання проводяться як особисто-командні.
2. Командний Чемпіонат області серед чоловіків та жінок,
31.01-01.02.2015р., смт Літин, вул. Кармелюка, 26, СОК Літинської
ДЮСШ.
До змагань серед чоловіків та жінок допускаються спортсмени 1998 р.н. і
старші.
Вагові категорії:
чоловіки: -58, -68, -80, +80 кг.
жінки: -49, -57, -67, +67 кг.
Кваліфікація – ІІ розряд, 3 Куп. Змагання проводяться як командні по
ваговим категоріям для командних чемпіонатів відповідно до Правил
змагань з тхеквондо (ВТФ).
3. Чемпіонат області серед кадетів та кадеток 2001 – 2003 р.н.,
31.01-01.02.2015р., смт Літин, вул. Кармелюка, 26, СОК Літинської
ДЮСШ.
Вагові категорії:
юнаки : -33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, -61, -65, +65 кг.
дівчата: -29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, -55, -59,+59 кг.
Кваліфікація – 1 юн. розряд, 7 Куп. Змагання проводяться як особистокомандні.
4. Чемпіонат області серед юніорів та юніорок 1998 – 2000 р.н.,
28.02-01.03.2015р., смт Літин, вул. Кармелюка, 26, СОК Літинської
ДЮСШ.
Вагові категорії:
юніори: -45, -48, -51, -55, -59, -63, -68, -73, -78, +78 кг.
юніорки: -42, -44, -46, -49, -52, -55, -59, -63, -68, +68 кг.
Кваліфікація – ІІІ розряд, 6 Куп. Змагання проводяться як особистокомандні.
5. Чемпіонат області серед юнаків та дівчат 2003 – 2005 р.н.,
28.02-01.03.2015р., смт Літин, вул. Кармелюка, 26, СОК Літинської
ДЮСШ.
Вагові категорії:
юнаки : -22, -24, - 26, -28, -30, -32, -34, -37, -41, - 45, -50, -55, +55 кг.
дівчата : -22, -24, - 26, -28, -30, -32, -34, -37, -41, - 45, -50, -55, +55 кг.

Кваліфікація – ІІ юнацький розряд, 8 Куп.
Змагання проводяться як особисто-командні.
6. Чемпіонат області серед молодших юнаків та дівчат 2006 – 2007 р.н.,
28.02-01.03.2015р., смт Літин, вул. Кармелюка, 26, СОК Літинської
ДЮСШ.
Вагові категорії:
юнаки : -22, -24, - 26, -28, -30, -32, -34, -37, -41, - 45, -50, -55, +55 кг.
дівчата : -22, -24, - 26, -28, -30, -32, -34, -37, -41, - 45, -50, -55, +55 кг.
Кваліфікація – ІІІ юнацький розряд, 10 Куп.
Змагання проводяться як особисто-командні.
7. Відкритий Кубок області (дорослі, юніори та кадети), 28-29.03.2015р.,
м.Вінниця.
До змагань серед чоловіків та жінок допускаються спортсмени 1998 р.н. і
старші.
Вагові категорії:
чоловіки: -54, -58, -63, -68, -74, -80, -87, +87 кг.
жінки: -46, -49, -53, -57, -62, -67, -73, +73 кг.
Кваліфікація – ІІ розряд, 3 Куп.
До змагань серед юніорів та юніорок допускаються спортсмени 1998 - 2000
р.н.
Вагові категорії:
юніори: -45, -48, -51, -55, -59, -63, -68, -73, -78, +78 кг.
юніорки: -42, -44, -46, -49, -52, -55, -59, -63, -68, +68 кг.
Кваліфікація – ІІІ розряд, 6 Куп.
До змагань серед кадетів та кадеток допускаються спортсмени 2001 - 2003
р.н.
Вагові категорії:
юнаки : -33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, -61, -65, +65 кг.
дівчата: -29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, -55, -59,+59 кг.
Кваліфікація – 1 юн. розряд, 7 Куп.
Змагання проводяться як особисто-командні.
8. XIIІ Відкритий чемпіонат області “Майстри тхеквондо Поділля”
(серед молодших юнаків, юнаків, кадетів та юніорів), 01 - 03 травня
2015р., смт Літин, вул. Кармелюка, 26, СОК Літинської ДЮСШ (за
окремим положенням).
9. Чемпіонат області з пумсе серед:
молодші юнаки: 8 - 9 років;(кваліфікація – 10 куп)
юнаки: 10 – 11 років; (кваліфікація – 9 куп)
старші юнаки та дівчата (кадети): 12–14 років; (кваліфікація – 8
куп)
юніори: 15 – 17 років; (кваліфікація – 7 куп)

дорослі віком по 29 років: 18 – 29 років; (кваліфікація – 6 куп)
дорослі віком по 39 років: 30 – 39 років; (кваліфікація – 3 куп)
дорослі віком по 49 років: 40 – 49 років; (кваліфікація – 1 куп)
13 - 14 червня 2015р., смт Літин, вул. Кармелюка, 26, СОК Літинської
ДЮСШ.
Змагання проводяться як особисті, парні чоловічі, парні жіночі, чоловічі
командні, жіночі командні, змішані, довільна програма.
10. Чемпіонат області серед чоловіків та жінок 26-27.09.2015р.,
смт Літин, вул. Кармелюка, 26, СОК Літинської ДЮСШ.
До змагань серед чоловіків та жінок допускаються спортсмени 1998 р.н. і
старші.
Вагові категорії:
чоловіки: -54, -58, -63, -68, -74, -80, -87, +87 кг.
жінки: -46, -49, -53, -57, -62, -67, -73, +73 кг.
Кваліфікація – ІІ розряд, 3 Куп. Змагання проводяться як особисто-командні.
11. Чемпіонат області серед ДЮСШ та клубів, 26-27.09.2015р.,
смт Літин, вул. Кармелюка, 26, СОК Літинської ДЮСШ.
серед молодших юнаків та дівчат 2006 – 2007 р.н.
Вагові категорії:
юнаки : -22, -24, - 26, -28, -30, -32, -34, -37, -41, - 45, -50, -55, +55 кг.
дівчата : -22, -24, - 26, -28, -30, -32, -34, -37, -41, - 45, -50, -55, +55 кг.
Кваліфікація – 3 юнацький розряд, 10 Куп.
серед юнаків та дівчат 2003 – 2005 р.н.,
Вагові категорії:
юнаки : -22, -24, - 26, -28, -30, -32, -34, -37, -41, - 45, -50, -55, +55 кг.
дівчата : -22, -24, - 26, -28, -30, -32, -34, -37, -41, - 45, -50, -55, +55 кг.
Кваліфікація – 2 юн. розряд, 8 Куп.
серед кадетів та кадеток 2001 – 2003 р.н.,
Вагові категорії:
юнаки : -33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, -61, -65, +65 кг.
дівчата: -29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, -55, -59,+59 кг.
Кваліфікація – 1 юн. розряд, 7 Куп.
серед юніорок та юніорів 1998 – 2000 р.н.
юніори: -45, -48, -51, -55, -59, -63, -68, -73, -78, +78 кг.
юніорки: -42, -44, -46, -49, -52, -55, -59, -63, -68, +68 кг.
Кваліфікація – ІІІ розряд, 6 Куп.
Змагання проводяться як особисто-командні.
4. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
До участі у змаганнях допускаються збірні команди міст, районів,
ДЮСШ, спортивних клубів, колективів фізкультури, укомплектовані
спортсменами, які мають спортивну підготовку (розряд) відповідно до вимог

Єдиної спортивної класифікації України з тхеквондо (ВТФ) та спортивну
кваліфікацію (куп, пум, дан), що визнана Всесвітньою Федерацією тхеквондо
(ВТФ) і зареєстрована у Федерації тхеквондо ВТФ України. Кількісний склад
команди відповідає кількості вагових категорій + 2 тренери + 1 суддя.
Кількість команд від однієї спортивної організації та кількість спортсменів
від однієї команди у ваговій категорії необмежена.
Як виняток до змагань серед дорослих допускаються спортсмени 1999
р.н., а до змагань серед юніорів спортсмени 2001 р.н., за умови обов’язкового
подання до мандатної комісії письмових згод батьків, а також додаткового
дозволу лікаря та тренера.
У командних чемпіонатах склад команди (у чоловіків та жінок окремо)
по 1 особі у кожній ваговій категорії + по 1 особі запас на кожну вагову
категорію + 1 тренер + 1 суддя. Змагання проводяться за змішаною системою.
Переможці визначаються згідно із затвердженими правилами змагань з
тхеквондо (ВТФ).
За нетактовну поведінку спортсмена, тренера або представника
команди під час змагань вся команда може бути знята зі змагань, а
результати її спортсменів анульовані.
Секундант спортсмена повинен бути одягнений у спортивний костюм
та змінне спортивне взуття або костюм, відповідно до вимог WTF.
Усі учасники змагань повинні мати допуск лікаря, страховий поліс,
документ, що підтверджує особистість спортсмена (свідоцтво про
народження, паспорт), класифікаційну книжку спортсмена та
атестаційний сертифікат на відповідний куп (пум, дан), які зареєстровані в
Федерації тхеквондо ВТФ України.
Спортсмени змагаються у формі та захисному спорядженні,
встановленому Всесвітньою федерацією тхеквондо (WTF), які повинен мати
кожен учасник змагань. Змагання серед дорослих, юніорів, кадетів та юнаків
проводяться на електронній системі «Dae do» (електронні сенсорні носки
організаторами не надаються). Змагання серед молодших юнаків проводяться
на звичайній електронній кнопковій системі без електронних жилетів.
5. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ, ПРОГРАМИ ТА ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ
ЗМАГАНЬ
Змагання проводяться за існуючими правилами Всесвітньої федерації
тхеквондо (WTF), затвердженими Міністерством молоді та спорту України.
Командні чемпіонати серед чоловіків та жінок проводяться за змішаною
системою, усі інші – за олімпійською системою на вибування. Допускається
об’єднання вагових категорій відповідно до правил змагань з тхеквондо (ВТФ).
Регламент проведення змагань буде затверджений після подачі
попередніх заявок.
Командні результати визначаються за найбільшою сумою очок залікових
учасників.

Нарахування очок у кожній ваговій категорії відповідно рейтингу з
олімпійських видів спорту, затвердженого Управлінням у справах сім’ї, молоді
та спорту облдержадміністрації.
На усіх змаганнях (крім відкритого чемпіонату області «Майстри
тхеквондо Поділля») проходження мандатної комісії та зважування
учасників – в перший день змагань з 8.00 до 10.30. Початок змагань об 11
годині, урочисте відкриття змагань о 12.00.
6. НАГОРОДЖЕННЯ
Команди, що посіли І-ІІІ місця нагороджуються дипломами
облсім’ямолодьспортправління. Спортсмени (по ваговим категоріям), що
посіли І-ІІІ місця нагороджуються дипломами облсім’ямолодьспортправління
та медалями. В командних змаганнях команди-переможиці у чоловіків та жінок
визначаються окремо, а також кожен спортсмен команди нагороджується
окремо, включаючи запасних.
Під час нагородження спортсмени повинні бути одягнені у добок або
у спортивний костюм, а тренери у спортивну форму або костюм,
відповідно до вимог WTF.
7. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ
Витрати, пов’язані з проїздом, проживанням та харчуванням команд (крім
харчування суддів) несуть організації, які відряджають.
Оренда спортивних баз, харчування суддів, нагородження команд,
переможців
і
призерів
змагань
грамотами
–
за
рахунок
облсім’ямолодьспортправління. Витрати, пов’язані з придбанням медалей та
кубків, оренда комп’ютерної та оргтехніки, оренда електронної системи «Dae
do» та електронної кнопкової системи суддівства, канцтоварів, транспортні, та
інші витрати - за рахунок Вінницької обласної федерації тхеквондо ВТФ.
8. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ ПОДАЧІ ЗАЯВОК
Попередні іменні заявки про участь у змаганнях з зазначенням кількісного
складу команди та вагових категорій учасників подаються в електронному
форматі Excel встановленого зразка (для кожної вікової групи окремо) на
електронну адресу: vinwtf_org@mail.ru не пізніше 3-ьох діб до початку
змагань.
Іменні заявки встановленої форми (зразок додається) у двох примірниках
завірені (підписи, печатки) відповідними районними та міськими комітетами з
питань фізичної культури та спорту, лікарем з медичним оглядом не раніше
ніж за 5 днів до початку змагань, та відповідні документи на спортсменів
подаються до мандатної комісії в перший день змагань до початку зважування
учасників.
На чемпіонат області серед ДЮСШ та клубів заявки додатково
завіряються директорами ДЮСШ та клубів.

Ксерокопії документів, які не завірені нотаріально, мандатною комісією не
розглядаються. У випадку відсутності вказаних документів команда
(спортсмен) до змагань не допускається.
Спортивні організації, які не надіслали попередні заявки в
оргкомітет до обласних змагань допускатися не будуть.
Зразок заявки
Заявка
на участь у чемпіонаті області з тхеквондо ВТФ
серед __________________ від команди ______________________________
місце і дата проведення:__________________________________
№
п/п

Прізвище,
ім’я
спортсмена

Рік
народження

Розряд

Куп
(Дан)

Вагова
категорія,
кг.

ФСТ

Місто, повна
назва спортивної
школи

Прізвище, ім”я
особистого
тренера

До участі в змаганнях допущено________________осіб.
Лікар: _______________
Дата______________
Начальник відділу : ______________________ /________________/
Представник: _____________________/_________________/
Тренер:___________________________/________________/
Примітка:
1. Команди, які подадуть заявки іншої форми, до змагань допускатися не будуть.
2. Довідки за телефонами: (067) 766-96-25,

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту
Вінницької облдержадміністрації.
Вінницька обласна федерація тхеквондо ВТФ.

Підпис лікаря
про допуск до
змагань

