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ПОПЕРЕДНІЙ РЕГЛАМЕНТ
командного чемпіонату України з дзюдо серед спортивних шкіл «Дитяча ліга дзюдо»,
серед юнаків та дівчат до 15 років (2007-2008 р.н.)

1.

Цілі і завдання заходу.

Командний чемпіонат України серед спортивних шкіл «Дитяча ліга дзюдо» проводиться з
метою:
- популяризації та розвитку дзюдо в Україні;
- підвищення спортивної майстерності юних спортсменів;
- визначення спортивних шкіл – командних чемпіонів України з дзюдо серед юнаків та
дівчат 2007-2008 р.н.;
- покращення та стимулювання роботи спортивних шкіл та відділень які розвивають дзюдо
в Україні;
- оцінка роботи тренерсько-викладацького складу спортивних шкіл та закладів фізичної
культури і спорту;
- пропаганда здорового способу життя, залучення дітей та юнацтва до активних занять
дзюдо;
- підвищення якості суддівства та рівня суддівського корпусу.

2.

Формула, дата та місце проведення змагань.

Змагання проводяться в два етапи: відбірковий та фінальний. На попередньому етапі,
відповідно до кількості заявлених команд, у сформованих Федерацією дзюдо зонах,
визначаються спортивні школи – учасники фінальної стадії.
Дати та місця проведення попереднього етапу та фінальної стадії визначаються Федерацією
дзюдо України.

3. Керівництво проведенням змагань.
Загальне керівництво підготовкою і проведенням попереднього етапу та фінальної стадії
командного чемпіонату серед спортивних шкіл «Дитяча ліга дзюдо» здійснюється відділом
єдиноборств, складно-координаційних та стрілецьких літніх олімпійських видів спорту
департаменту олімпійського спорту Міністерства молоді і спорту України (далі –
Мінмолодьспорт) та Федерацією дзюдо України (далі – ФДУ).
Відповідальність за підготовку місць проведення, організацію розміщення та харчування
учасників змагань попереднього етапу та фінальної стадії командного чемпіонату серед

спортивних шкіл «Дитяча ліга дзюдо» здійснюється обласними управліннями молоді і спорту та
відокремленими підрозділами Федерації дзюдо України в яких вони будуть проводитись.

4. Учасники змагань.
До участі у командному чемпіонаті України з дзюдо серед спортивних шкіл «Дитяча ліга
дзюдо», серед юнаків та дівчат до 15 років допускаються команди укомплектовані спортсменами
2007-2008 р.н., громадянами України, членами ФДУ, вихованцями даних спортивних шкіл
(ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які мають спортивну кваліфікацію не нижче першого
юнацького спортивного розряду та IV кю (помаранчевий пояс), відповідно до виклику
Мінмолодьспорту, згідно із заявками, погодженими регіональними фізкультурно-спортивними
організаціями.
Допуск команд від обласних організацій проводиться за умови допуску відповідної
регіональної федерації, після підтвердження свого членства у ФДУ. Кожна обласна фізкультурна
організація може бути представлена лише однією обласною федерацією, яка має повноваження
представляти її на офіційних змаганнях.
Змагання проводяться окремо серед юнацьких та дівочих команд у наступних вагових
категоріях:
-

Юнаки : -42 кг, -46 кг, -50 кг, -55 кг, -60 кг, -66 кг, -73 кг, понад 73 кг;
Дівчата: -40 кг, -44 кг, -48 кг, -52 кг, -57 кг, -63 кг, понад 63 кг.

Мінімальна кількість спортсменів для заявленої команди складає 5 (п’ять) юнаків та 4
(чотири) дівчини. До складу команди може бути включено до трьох запасних спортсменів, які
можуть підміняти основного спортсмена відповідної вагової категорії або замінити спортсмена
наступної вагової категорії в разі його травми.
Від кожної обласної організації допускається необмежена кількість команд. З метою
розвитку жіночого дзюдо в Україні, для участі в чемпіонаті серед дівчат допускаються
спортсменки 2009 р.н. та/(або) об’єднання в одну команду не більше трьох спортивних шкіл
(та/або відділення дзюдо), які представляють одну об’єднану територіальну громаду (ОТГ).

5. Умови проведення змагань.
Командний чемпіонат України серед спортивних шкіл «Дитяча ліга дзюдо» є командними
змаганнями.
Командний чемпіонат України серед спортивних шкіл «Дитяча ліга дзюдо» проводиться
відповідно до міжнародних та всеукраїнських правил з визначеними обмеженнями для даної
вікової групи. Заборонено:
- в стійці проведення кидків: з колін, з одним або двома рукавами, упором стопою в живіт
«томое-наге», підсадом гомілкою, прогином «ура-наге» та перехресний захват «кросс гріп»;
- в партері проведення: задушливих «шиме-ваза» та больових «кансецу-ваза» прийомів,
переворот ногами зі сторони голови «сангаку», інші небезпечні для шиї та хребта перевороти
(приклад «переворот Двойнікова»);
Кидки на бік, лікоть або дві руки оцінювати оцінкою «юко».
Наявність білого та синього дзюдогі обов’язкова.
Тривалість сутички у юнаків і дівчат – 3 хвилини + 1 хвилина «голден скор» для визначення
переможця в разі рівності оцінок. У випадку не визначення переможця за цей час оголошується
нічия («хіківакі»). В разі рівного рахунку в матчевій зустрічі, за жеребом, визначається вагова
категорія, в якій проводиться сутичка до переможної оцінки «голден скор» без обмеження часу.

Представники команд несуть безпосередню відповідальність за поведінку спортсменів,
тренерів та вболівальників, які представляють відповідну команду.

6. Програма проведення змагань.
На попередньому етапі всі заявлені команди, розділені за визначеними ФДУ зонами,
визначають учасників фінального етапу за круговою або олімпійською системою, з залежності
від кількості заявлених команд.
У фінальному етапі відібрані команди проводять боротьбу за змішаною системою.
Спочатку в чотирьох групах визначається 8 (вісім) команд, які далі, за олімпійською системою з
втішними сутичками від півфіналістів, визначають переможця та призерів командного
чемпіонату України серед спортивних шкіл «Дитяча ліга дзюдо».
Після закінчення, нагородження переможців та призерів, а також закриття змагань.

7. Безпека та підготовка місць проведення змагань.
Порядок підготовки спортивних споруд та дотримання безпеки учасників та 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 державними комісіями, і за наявності актів
технічного обстеження придатності спортивної споруди для проведення заходу.
Необхідною вимогою для організаторів фінального етапу командного чемпіонату України
серед спортивних шкіл «Дитяча ліга дзюдо» стосовно забезпечення безпеки спортсменів під час
проведення змагань є обов’язкова присутність карети швидкої допомоги.
Забезпечення безпеки спортсменів при проведенні командного чемпіонату України серед
спортивних шкіл «Дитяча ліга дзюдо» покладається на Головну суддівську колегію, затверджену
Мінмолодьспортом за поданням ФДУ.
За технічну підготовленість спортсменів та відповідність спортивному розряду відповідає
представник команди, особистий тренер спортсмена та керівник організації, який підписує
заявки та відряджає спортсменів на змагання.

8. Умови нагородження переможців та призерів.
Команди, які посіли 1-3 місця на змаганнях нагороджуються кубками, та дипломами ФДУ.
Спортсмени, які входили до складу команд призерів, нагороджуються медалями
Мінмолодьспорту та дипломами ФДУ.
Тренери, які підготували чемпіонів змагань, нагороджуються дипломами ФДУ.

9. Умови фінансування змагань та матеріального забезпечення учасників.
Витрати з відрядження учасників, представників та тренерів на змагання попередньої та
фінальної частин, а також суддів на змаганнях попереднього етапу (проїзд та добові в дорозі,
розміщення, харчування) – за рахунок організацій, що відряджають.

10. Строки та порядок подання заявок на участь у змаганнях.
Попередні підтвердження про участь у командному чемпіонаті України серед спортивних
шкіл «Дитяча ліга дзюдо», серед юнаків та дівчат 2007-2008 р.н., подаються на бланку школи за
підписом її директора до ФДУ (e-mail: judoukr@ukr.net) не пізніше 21 лютого 2021 року.
Попередні заявки на участь у командному чемпіонаті України серед спортивних шкіл
«Дитяча ліга дзюдо», серед юнаків та дівчат 2007-2008 р.н., завірені печаткою відповідної школи,
регіонального фізкультурно-спортивного підрозділу та обласної федерації дзюдо разом з копією
списків спортсменів школи, завірених відповідним регіональним фізкультурно-спортивним
підрозділом, подаються до Мінмолодьспорту та ФДУ (e-mail: judoukr@ukr.net) не пізніше ніж за
10 днів до попереднього або фінального етапу змагань.
До мандатної комісії в день приїзду від кожної команди подається заявка – по 2 примірники,
завірена лікарем, печатками обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру, регіонального
фізкультурно-спортивного підрозділу, обласної федерації дзюдо; копія списків спортсменів
школи, завірена регіональним фізкультурно-спортивним підрозділом та обласною федерацією
дзюдо; паспорти (або свідоцтва про народження з документами, що засвідчують особу),
ідентифікаційні коди та поліси медичного страхування всіх учасників команди.
Ксерокопії документів, шо не завірені нотаріально, мандатною комісією не розглядаються.
Відповідальність за медичне страхування учасників змагань несуть організації, що
відряджають. Спортсмени, які не мають полісу медичного страхування, до змагань не
допускаються.

