


 За рішенням організаційного комітету, до змагань також допускаються спортсмени 

федерацій (асоціацій) з тхеквондо (ВТФ) інших держав, які є членами Всесвітньої федерації 

тхеквондо, визнані державою учасником та мають відповідну кваліфікацію з тхеквондо (ВТФ) - 

куп/пум/дан. Спортсмени федерацій інших держав, які беруть участь у змаганні, та їх кількість 

визначаються шляхом проведення переговорів щодо їх участі у змаганні. При проходженні 

мандатної комісії іноземна команда повинна надати лист-підтвердження, що дані спортсмени є 

членами федерації тхеквондо (ВТФ) відповідної країни. 

 Кількість учасників від однієї спортивної організації та кількість спортсменів від однієї 

команди у ваговій категорії необмежена. 

Спортсмени змагаються у формі та захисному спорядженні, відповідно до правил 

проведення змагань з тхеквондо (ВТФ), визнаних Всесвітньою федерацією тхеквондо, які повинен 

мати кожен учасник змагань. 

Змагання у всіх вікових категоріях проводяться на електронній системі DaeDo (жилети та 

шоломи). 

Спортсмени повинні мати захисне спорядження на ступні ніг електронної системи DaeDo! 

Секундант спортсмена повинен бути одягнений у спортивну форму або діловий костюм, 

відповідно до правил змагань з тхеквондо (ВТФ). 

Усі учасники змагань повинні бути зареєстровані на сайті http://ukr.tkdo.events та мати: 

допуск лікаря ОЛФД, дійсний страховий поліс, документ, що підтверджує особу спортсмена 

(свідоцтво про народження чи паспорт), класифікаційну книжку спортсмена, атестаційний 

сертифікат на відповідний куп (пум/дан), що виданий організацією, визнаною Всесвітньою 

федерацією тхеквондо. 

Представники (керівники) команд зобов’язані забезпечувати дисципліну і порядок серед 

спортсменів в місці проведення змагань, вихід учасників на поєдинки. Керівники команд та тренери 

не мають права втручатися в роботу суддівської колегії та оргкомітету. Спортсмени, керівники 

команд, тренери та інші учасники зобов’язані беззаперечно виконувати всі вимоги даного 

Регламенту і Правил змагань, при цьому виявляючи дисциплінованість, організованість, повагу до 

суперників та суддів. 

За нетактовну поведінку вболівальників, спортсмена, тренера або представника команди під 

час змагань за рішенням Дисциплінарного комітету Федерації спортсмен (тренер, вся команда) 

може бути знятий зі змагань, а результати анульовані.  

У змаганнях беруть участь спортсмени відповідно вікових груп та вагових категорій: 

Діти 2014 – 2015 р.н. 

Вагові категорії: 

юнаки:  -18, -20, -22, -24, - 26, -28, -30, -32, -34, -37, -41, +41 кг; 

дівчата: -18, -20, -22, -24, - 26, -28, -30, -32, -34, -37, -41, +41 кг. 

Кваліфікація –   10 куп та вище. 

Молодші юнаки та дівчата 2012 – 2013 р.н. 

Вагові категорії: 

юнаки:  -18, -20, -22, -24, - 26, -28, -30, -32, -34, -37, -41, +41 кг; 

дівчата: -18, -20, -22, -24, - 26, -28, -30, -32, -34, -37, -41, +41 кг. 

Кваліфікація –   9 куп та вище. 

Юнаки та дівчата 2010– 2011 р.н.  

Вагові категорії: 

юнаки:  - 27, -30, -33, -36, -40, - 44, -48, -52, -57, +57кг; 

дівчата: - 27, -30, -33, -36, -40, - 44, -48, -52, -57, +57кг. 

Кваліфікація –  8 Куп та вище. 

Старші юнаки (кадети) 2007-2009 р.н. 

Вагові категорії: 

хлопці:  -33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, -61, -65, +65 кг; 

дівчата: -29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, -55, -59, +59 кг. 

Кваліфікація – 7 Куп та вище.  

Юніори 2004 – 2006 р.н. 

Вагові категорії: 

хлопці:  -45, -48, -51, -55, -59, -63, -68, -73, -78, +78 кг; 
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дівчата:  42, -44, -46, -49, -52, -55, -59, -63, -68, +68 кг. 

Кваліфікація – 5 Куп та вище.  

Регламент проведення поєдинків буде затверджений після закінчення реєстрації учасників. 

 

V. ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Змагання проводяться згідно з діючими правилами змагань Всесвітньої федерації тхеквондо 

за олімпійською системою на вибування. Допускається об’єднання вагових категорій відповідно до 

діючих правил змагань з тхеквондо (ВТФ). 

11 червня: м.Одеса, вул. Семінарська 12А, 9-й Спортивний клуб армії Управління фізичної 

культури і спорту Міністерства Оборони України: 

12:00-18:00 – засідання мандатної комісії; 

12:00-18:00 – зважування учасників першого дня змагань; 

19:00-20:00 – засідання представників команд, жеребкування першого дня змагань. 

12 червня: м.Одеса, вул. Семінарська 12А, 9-й Спортивний клуб армії Управління фізичної 

культури і спорту Міністерства Оборони України: 

08:00-08:30 - нарада суддівської колегії (кімната для суддів); 

09:00-13:00 - початок змагань, попередні поєдинки серед дітей, молодших юнаків, та кадетів; 

10:00-12:00 – зважування учасників другого дня змагань; 

13:00-13:30 - церемонія відкриття змагань; 

13:30-21:00 - продовження змагань, півфіналі, фінальні бої; 

19:00-21:00 – засідання представників команд, жеребкування другого дня змагань. 

13 червня: м.Одеса, вул. Семінарська 12А, 9-й Спортивний клуб армії Управління фізичної 

культури і спорту Міністерства Оборони України»: 

08:00-08:30 - нарада суддівської колегії (кімната для суддів); 

09:00-13:00 - початок змагань, попередні поєдинки серед юнаків, юніорів; 

13:00-13:30 – обідня перерва; 

13:30-20:00 - продовження змагань, півфіналі, фінальні бої. 

Зміни в програмі проведення змагань за рішенням організаційного комітету можливі після 

закінчення реєстрації. 

Регламент тривалості поєдинків буде затверджено після закінчення реєстрації усіх учасників 

змагань, про що буде повідомлено на засіданні представників команд в день приїзду команд. 

            Кожна команда має надати не менше одного судді. Форма суддів повинна відповідати 

затвердженому ГО «Федерація тхеквондо (ВТФ) України» зразку (піджак бежевого кольору, 

сорочка білого кольору, брюки, краватка темного (темно-синього) кольору, м’яке спортивне взуття 

(степки)). Суддям при собі мати копію паспорту та свідоцтва про присвоєння ідентифікаційного 

коду. 

Протести до арбітражної комісії можуть бути подані лише офіційним представником, не 

пізніше 10 хвилин після виникнення суперечливої ситуації. Розгляд протестів здійснюється 

відповідно до діючих правил тхеквондо з тхеквондо (ВТФ). 

 

VІ. БЕЗПЕКА ТА ПІДГОТОВКА МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Порядок підготовки спортивних споруд та дотримання безпеки учасників і глядачів під час 

проведення змагань проводиться у відповідності 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 змагань спортивні змагання 

проводяться тільки на спортивних спорудах, прийнятих до експлуатації державними комісіями, і за 

наявності актів технічного обстеження придатності спортивної споруди для проведення заходу. 

Контроль за підготовкою спортивної споруди та забезпечення безпеки спортсменів при 

проведенні заходу здійснює Головна суддівська колегія змагань, що затверджена ГО «Федерація 

тхеквондо (ВТФ) України» та відокремлений підрозділ ГО «Федерація тхеквондо (ВТФ) України» в 

Одеській області. 

За здоров’я спортсменів, їх технічну підготовленість та відповідність кваліфікаційному 

рівню несе відповідальність представник команди, особистий тренер спортсмена та керівник 

організації, який підписує заявку та відряджає спортсменів на змагання. 



Медичне забезпечення змагань проводиться відповідно до «Положення про медичне 

забезпечення спортивно-масових заходів», затверджене спільним наказом Міністерства охорони 

здоров’я України та Міністерства молоді та спорту України від 15.07.2020 року № 603/1608, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 731/35014 31 липня 2020 року,  

з обов’язковою присутністю лікаря. 

 

VІІ. УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРШОСТІ ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА 

ПРИЗЕРІВ 

Переможці та призери визначаються згідно з діючими правилами проведення змагань з 

тхеквондо (ВТФ). 

Спортсмени, які посіли І-ІІІ місця, нагороджуються медалями та дипломами відповідних 

ступенів. 

Загальнокомандні місця визначаються підрахунком кількості перших місць, у випадку їх 

рівної кількості – других місць, а у випадку їх рівної кількості - третіх місць 

Під час нагородження спортсмени повинні бути одягнені у добок або у спортивну 

форму. 

 

VIII. УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДУ ТА МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УЧАСНИКІВ 

Витрати, пов’язані з організацією і проведенням змагань: медичне забезпечення під час 

проведення змагань, оплата обслуговуючого змагання персоналу, нагородження, за рахунок 

відокремленого підрозділу ГО «Федерація тхеквондо (ВТФ) України» в Одеській області. 

Витрати на відрядження, проїзд, розміщення та харчування (добові) учасників, тренерів та 

представників команд для участі у змаганнях несуть організації, що відряджають. 

 

ІХ. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТЬ У ЗАХОДІ 

Організаційний комітет змагань може забезпечити якісне проведення змагань не більш ніж 

500 учасників. Організаційний комітет відмовить в участі у змаганнях командам, що подали заявки 

після досягнення ліміту 500 учасників. 

Реєстрація команд буде проходити на сайті: http://ukr.tkdo.events до 07 червня 2021 року. 

Попередні заявки на участь у змаганнях після 07.06.2021р. або після досягнення ліміту 

500 учасників - не приймаються. 

Поіменні заявки (2 примірника) відповідної форми, завірена керівником відповідного 

спортивного закладу та керівником відокремленого підрозділу ГО «Федерація тхеквондо (ВТФ) 

України» відповідних областей та міст, з допуском лікаря ОЛФД з медичним оглядом не раніше 

ніж за 5 днів до початку змагань, особисту книжку спортсмена затвердженого зразка 

ГО «Федерація тхеквондо (ВТФ) України» (для громадян України), паспорт (документ з 

фотокарткою, що підтверджує особистість та належність до даного регіону), медична страховка, а 

також документи, які підтверджують підготовку з тхеквондо (ВТФ) подаються в день приїзду до 

мандатної комісії. 

Ксерокопії документів, які не завірені нотаріально, мандатною комісією не розглядаються. У 

випадку відсутності вказаних документів команда (спортсмен) до змагань не допускається.  

 

Довідки за телефонами: 

0988998878, 0630547579 Віктор Миколайович ПОДОЛЯН 

 

Організаційний комітет по проведенню змагань залишає за собою право вносити зміни 

і доповнення до даного положення без офіційного попередження учасників змагань. 
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